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تقىَى ينهج انعهىو باملرحهة
اإلعدادَة عهً ظىء بعط
يفاهُى اننانىتكنىنىجٍ

إعداد
د/السيد محمد محمد السايح
د /مرفت حامد محمد ىاني

د .السيد محمد السايح /د .مرفت حامد محمد ىاني
تقىَى ينهج انعهىو باملرحهة اإلعدادَة عهً ظىء بعط يفاهُى
اننانىتكنىنىجٍ
د /السيد محمد السايح
د /مرفت حامد محمد ىاني
يشكهة انبحج وأهًُته:
يقدية:
يتكػػوف ادلػػن ج مػػع اناصػػر ر يتػػة تتاػػدد
وللت ػػو مكانػػة ذلػػا امليت ػػا

األهػػداؼ وايتػػو والطري ػػة واألنشػػطة والت ػػو

ادلػػن ج هلػػا تػػمية الػػى األهػػداؼ التعليميػػة وايتػػو و ري ػػة التػػدري

واألنشػطة الػػت يتهػػمن ا ادلػػن ج هاواسػػطة الت ػػو كػػع التعػػرؼ الػى مػوا ع الهػػعيف فاهػػة اناصػػر
ادلن ج واالج ػا ودديػد مػوا ع ال ػوة وتعاياهػا ولػربا يعتػمي الت ػو مػع افرػر ارجػرا ات امليػة
التعلػػيو والػػتعلو وفػػربلل

امليػة

امليػػة تطػػوير ادلػػن ج ويعتػػمي الع ػػر الػػربي نعيشػػا هػػو ا ػػر ادلتػػتاديات

العلميػة والتكنولوجيػػة ومػػع الهػروري مواج ػػة ادلتػػتاديات واتسػػت ادة من ػا

امليػػة يطػػين ادلػػن ج

وتطػػويرح ػػن كػػع موافاػػة العػػاذ الػػربي يتعػػرض لتغػةات هػػارية اساسػ ا التاديػػد والتاػػدي ادلاػ
الى العلو والتكنولوجيا.
وادلنػػاهج اامػػة ومنػػاهج العل ػػوـ ناصػػة يناغػػي اف يهػػن بش ػػك متػػتمر را ػػادة الن ػػر هيم ػػا
تتهمنا مع زلتو

ن يتاير هربا ايتو اجلديد وادلتتادث

ااذ العلو وادلعرهة.

فما تبد اف تش د تطوراً متتمراً دلواج ة دديات ال رف احلادي والعشػريع الػى اف يتػتمد
ه ػػربا التط ػػور اصػ ػولا م ػػع ايع ػػة العل ػػو وبنيت ػػا وتطاي ات ػػا التكنولوجي ػػة وت ا ػػل انن ػػا ا ف ام ػػاـ ي ػػورة
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تكنولوجيػػة جديػػدة س ػػت ود الع ػاذ إىل ي ػػورة صػػنااية جديػػدة وه ػػي الن ػػانوتكنولوجي وه ػػو الػػو ت ػػميو
منش ػػمت ميكروس ػػكوبية مي ػ ي ػػتو إنت ػػاج ادل ػواد واألدوات واألج ػػاة وال ػػتاكو هي ػػا للا ػػوؿ الي ػػا
مبواص ات االية اجلودة .الى ساي ادلراؿ مت إنتاج ما يعرؼ باألنابيب النانويػة وهػي اىػو مػع ال ػوت
مبا ػػة م ػػرة وان ػػيف من ػػا بت ػػتة مػ ػرات وي ػػتو تكوين ػػا م ػػع رات الكرب ػػوفي وللنابي ػػب الن ػػانو الكربوني ػػة
ن ػػا م مربهلػػة ش ػػوو اػػدة توصػػيل ا احل ػراري والك ربػػا يي فمػػا إف لت نيػػة النػػانو ال ػػدرة والتػػمية
الكا ػػة ف ػ العل ػػوـ والت ني ػػات ألس ػػا ت ػربن اذلندس ػػة ب ػػالعلوـ األن ػػر فال ياي ػػا والكيمي ػػا واأل ي ػػا
واذلػػدؼ الر يتػػي ذلػػربح الت نيػػات فػػاف

الادايػػة تطاي ا ػػا العتػػكرية واسػػت دام ا

معامػ األسػػلاة

النوويػػة ال ا مػػة  Weapons of Mass Destructionيػ مت تطايػػن ت نيػػة النػػانو الػػى ادلػواد
اذلندسية رنتاج مواد م اومة لإلاعاع او رنتاج مواد مرفاة ىادرة الى دم درجات رارة االية.
ويؤفػػد ) (John Pickrellالػػى اف ت نيػػة النػػانو مػػا الػػق

ادل ػػد وتطاي ا ػػا ادل مػػة ليتػػق

زل ورة الى رلاؿ العم ه ن ب ستشم ارنتاف وفاهة م ػاهر احليػاة وسػتؤدي إىل ت نيػات جديػدة
األسواؽ واألج اة وا تت والت فانق فاػةة
ترفيػػب اسػػاات ليػػة ها ػػة التػػراة وادلعاجلػػة

ادلايػي اصػااق ا ف صػغةة بشػك جػوهري ومت
يػػا صػػغة جػػداً مكػػع ربػػن اخلاليػػا الع ػػاية بشػرا

اسوبية واجلمن بني الشرحية ارلكرتونية والدماغ.
وىػػد اويػ ( امػػد بػػع صػػا و ن ػراف) إف جامعػػة تورنتػػو الكنديػػة ت ػػدـ ا ف برنػػامج دراسػػي
جػػامعي
الاا الو

هندسػػة النػػانو والػػربي ممػػن الكيميػػا وال يايػػا وهندسػػة الػػو ادل ػواد وإف العلمػػا

رلل ػ

الكندية ) Canada's National Research Council (NRCحيروف احلكومة

الكندية رنشا مع د ت نية النانو ردراف و املية هربا اجملاؿ فما ال ني تتعى ألف تكوف ىػوة الميػة
فمي ه د وصلق ت نية النانو ومنتاا ا

ال ني إىل  5.4مليار دوتر امريكي

(ادلؤمتر العلمي احلادي والعشروف) -تطوير ادلناهج الدراسية بني األصالة وادلعاصرة

ااـ .2005

207

د .السيد محمد السايح /د .مرفت حامد محمد ىاني
وم ػػع ادلتوى ػػن اف تواج ػػا ت نيػ ػػة الن ػػانو تغ ػ ػةات واس ػػعة
ال ػػيدتنية وت ني ػة ادلعلومػػات والػػتاكو

رلػ ػػاؿ ا ػػالج األا ػػاب واألدويػ ػػة

التلػػوثي ومػػع هنػػا هػػيف ادلتػػت ا سػػيكوف لت نيػػة صػػنااة

النانو الت كع اف ت ود العاذ إىل يورة صنااية جديدة.
وىػد ات ػػن فػ مػػع (ااػػد الااسػن وػػودة) و) (Roco, M.C.و &(Stevens, S
) Othersو) (Itoh Tadashiاف النانوتكنولوجي هو اجليػ الػربي ر ػر

اػاذ ارلكرتونيػات

بعػػد ف ػ مػػع اجلي ػ األوؿ الػػربي اسػػت دـ ادل ػػااح ارلكػػرتو ) (Lampمبػػا هيػػا التل ايػػوف واجلي ػ
الرا الربي است دـ ج ا الرتاناستور مث اجليػ الرالػ مػع ارلكرتونيػات الػربي اسػت دـ الػدارات او
الػدوا ر التكامليػة ) (IC - Integrate Circuitوهػي ااػارة اػع ىطعػة صػغةة جػداً ىامػق بػانتااؿ
اػػو العديػػد مػػع األج ػػاة ب ػ رهعػػق مػػع ف ا ػػا واػػددت مػػع ورا ػػا وجػػا اجلي ػ الرابعػػة مبعػػا
ادلعلومات ) (Microprocessorالربي ا ػدث يػورة ها لػة
الش

رلػاؿ ارلكرتونيػات بينتػاج احلاسػاات

ػػية ) (PCوالرى ػػا ن الكومايوتري ػػة الت ػػليكونية ال ػػت ا ػػديق ت ػػدماً العدي ػػد م ػػع اجمل ػػاتت

العلميػ ػػة وال ػ ػػنااية .امػ ػػا اجلي ػ ػ اخلػ ػػام وهػ ػػو مػ ػػا صػ ػػار يعػ ػػرؼ باسػ ػػو النػ ػػانوتكنولوجي وهػ ػػو تطػ ػػوير
تكنولػػوجي الػػى ادلتػػتو الػػربري واجلايكػػى ادلػػافروي انػػد متػػتويات وليػػة مػػع ربتػػة  100-1نػػانومرت
هبدؼ إاطا ت تة جوهري لل اهرة وادلواد

اجملاؿ النانوي وايهاً رنشا واست داـ الاػ واألدوات

والن و ات الورا يف واخل ا م اجلديدة ادلتناساة من اوم ا ال غةة.
وباستطالع مناهج العلوـ بادلر لة ارادادية اته املية ويرورة اف تتاير هػربح ادلنػاهج اهػو
ادلتػػتاديات العلميػػة وهػػو النػػانوتكنولوجي مبهػػموف يتناسػػب مػػن ايعػػة هػػربح ادلر لػػة ػػن ت ت ػػا
هربح ادلناهج متمنرة اع ف ما هو جديد ومتتادث

العلوـ.
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يشكهة انبحج:
على ضوء ما سبق يمكن صياغة مشكلة البحث في األسئلة التالية:
 -1ما م اهيو النانوتكنولوجي الت مب تواهرها

من ج العلوـ بادلر لة ارادادية؟

 -2إىل اي مد يتهمع من ج العلوـ بادلر لة ارادادية بعض م اهيو النانوتكنولوجي الال مة
لتالميرب تلل ادلر لة؟
 -3ما الت ور ادل رتح دلن ج العلوـ بادلر لة ارادادية الى يو بعض م اهيو النانوتكنولوجي؟
 -4ما الت ور ادل رتح لو دة "اير بعض الكا نات الى ارنتاف والايكة" متهمنة بعض م اهيو
النانوتكنولوجي؟
 -5ما مد هاالية الو دة ادل رت ة "اير بعض الكا نات الى ارنتاف والايكة" متهمنة بعض
م اهيو النانوتكنولوجي الى د ي التالميرب بال يف الرا ارادادي؟
 -6ما مد هاالية الو دة ادل رت ة "اير بعض الكا نات الى ارنتاف والايكة" متهمنة بعض
م اهيو النانوتكنولوجي الى اجتاهات تالميرب ال يف الرا

ارادادي ضلو

النانوتكنولوجي؟
 -7إىل اي مد حي ن تدري الو دة ادل رت ة ال االية فما ت اس بنتاة الكتب ادلعدؿ لاالؾ
د ي تالميرب اينة الاا ؟
 -8إىل اي مد حي ن تدري الو دة ادل رت ة ال االية فما ت اس بنتاة الكتب ادلعدؿ لاالؾ
تنمية اجتاهات اينة الاا ضلو النانوتكنولوجي؟

(ادلؤمتر العلمي احلادي والعشروف) -تطوير ادلناهج الدراسية بني األصالة وادلعاصرة
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أهداف انبحج:
يهدف البحث إلى:
من ج العلوـ بادلر لة ارادادية.

 -1دديد م اهيو النانوتكنولوجي الال ـ تواهرها

 -2التعرؼ الى مد تهمع من ج العلوـ بادلر لة ارادادية الى م اهيو النانوتكنولوجي.
 -3التع ػػرؼ ال ػػى هاالي ػػة و ػػدة م رت ػػة مته ػػمنة بع ػػض م ػػاهيو الن ػػانوتكنولوجي

التا ػػي

واتجتاهات ضلو النانوتكنولوجي.
أهًُة انبحج:
يستمد البحث أىميتو من خالل اآلتي:
-1

يعػػد الاا ػ اسػػتاابة لالجتاهػػات احلديرػػة

والت مب اف يلو هبا التالميرب
-2

مجين ادلرا

التطػػورات التكنولوجيػػة ادلرتاطػػة مباتػػو العلػػوـ

التعليمية وناصة تالميرب ادلر لة ارادادية.

إاػػداد ىا مػػة بػػاعض م ػػاهيو النػػانوتكنولوجي الػػال ـ تواهرهػػا

زلتػػو مػػن ج العلػػوـ بادلر لػػة

ارادادية.
-3

إاػػداد انتاػػار د ػػيلي

مويػػواات الو ػػدة ادل رت ػػة "ايػػر بعػػض الكا نػػات الػػى ارنتػػاف

والايكة" ادلتهمنة بعض م اهيو النانوتكنولوجي لعاـ .2009/2008
-4
-5

إاداد م ياس لالجتاهات ضلو النانوتكنولوجي.
كع اف يتت يد مع هربا الاا ف مع":معلمي ومػوج ي وسلططػي ومطػوري مػن ج العلػوـ

بادلر لة ارادادية.

(ادلؤمتر العلمي احلادي والعشروف) -تطوير ادلناهج الدراسية بني األصالة وادلعاصرة
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حدود انبحج:
يقتصر البحث على ما يلي:
 -1اينػػة مػػع ػػالب ال ػػيف الرػػا اراػػدادي مبدرسػػت سػػيدي سػػاذ اراداديػػة ادلشػػرتفة بك ػػر
الشيخ وف ر سعد ارادادية بدمياط.
 -2من ج العلوـ بادلر لة ارادادية للعاـ .2009/2008
 -3و ػػدة "اي ػػر بع ػػض الكا ن ػػات ال ػػى ارنت ػػاف والايك ػػة" وال ػػت ااي ػػد ص ػػياات ا ب ػػاعض م ػػاهيو
الن ػ ػػانوتكنولوجي وال ػ ػػت ت ػ ػػدرس

ال ػ ػ الدراس ػ ػػي األوؿ لل ػ ػػيف الر ػ ػػا ارا ػ ػػدادي للع ػ ػػاـ

الدراسي .2009/2008
يصطهحات انبحج:
اننانىتكنىنىجٍ:
يشتن م طل "نانوتكنولوجي" مع النانومرت وهو م ياس م ػدارح وا ػد مػع الػيف مػع مليػوف
مػػع ادلػػرت او وا ػػد مػع مليػػوف مػػع ادلليمػػرت .و ر ػ لػػل وا ػػداً الػػى رػػانني الػػيف مػػع ىطػػر اػػعرة راس
وا ػػدة .ونػػانو تع ػ باليونانيػػة ىػػاـ و"نػػانومرت" هػػو ادل يػػاس الػػربي يتػػت دما العلمػػا انػػد ىيػػاس الػػربرة
وارلكرتوني ػػات ال ػػت ت ػػدور ػػوؿ نػ ػواة ال ػػربرة وم ػػا إىل ل ػػل ول ػػربا يعت ػػمي الن ػػانوتكنولوجي ه ػػو معاجل ػػة
ومال ة ادلواد مب ياس النانومرت.
فما كع تعري ا بمنا م وتطوير تكنولوجي الى ادلتػتو الػربري واجلايكػي انػد متػتويات
وليػػة مػػع رتاػػة  100 -1نػػانومرت هبػػدؼ إاطػػا ت تػػة ج ػػوهري لل ػػاهرة وادل ػواد

اجملػػاؿ الن ػػانوي

وايهػ ػاً رنش ػػا واس ػػت داـ الاػ ػ واألدوات وال ػػن و ات الور ػػا يف واخل ػػا م اجلدي ػػدة ادلتناس ػػاة م ػػن
اوم ا ال غةة( .ااد الااسن وودة) و) (Roco, M.c.و).(Monzel, Martin
(ادلؤمتر العلمي احلادي والعشروف) -تطوير ادلناهج الدراسية بني األصالة وادلعاصرة
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تقىَى املنهج:
يػُ َعػ ػ محػرؼ (اوػ ػػد تػ ػػني الل ػ ػػا ) الت ػ ػػو بمنػ ػػا" :امليػ ػػة م ػ ػػودة ومن مػ ػػة ػ ػػدؼ إىل مجػ ػػن
ادلعلومػػات والايانػػات اػػع جوانػػب العمليػػة التعليميػػة هبػػدؼ دديػػد جوانػػب ال ػػوة لتػػدايم ا وجوانػػب
الهػػعيف لعالج ػػا

ر ػ هػػربا ادلع ػ هػػيف ت ػػو ادلػػن ج ي ػػوـ الػػى مجػػن الايانػػات وادلعلومػػات واألدلػػة

والشواهد الت تكشيف

رلمل ا اع مد هاالية ادلن ج".

عُنة انبحج:
مشلػػق اينػػة الاا ػ احلػػا ( )90تلميػػرباً بال ػػيف الرػػا اراػػدادي مبدرسػػت سػػيدي سػػاذ
ارادادية وف ر سعد ارادادية (مبااه ت ف ر الشػيخ ودميػاط) فمامواػة جتريايػة تػدرس و ػدة "ايػر
بعػػض الكا نػػات الػػى ارنتػػاف والايكػػة" والػػت اايػػد صػػياات ا باسػػت داـ بعػػض م ػػاهيو النػػانوتكنولوجي
من تطاين انتاار التا ي وم ياس اتجتاح ىالياً وبعدياً.
أدوات انبحج:
شملت أدوات البحث الحالي ما يلي:
 -1ىا مة باعض م اهيو النانوتكنولوجي الال مة دلن ج العلوـ بادلر لة ارادادية.
 -2انتا ػػار د ػػيلي

و ػ ػػدة "اي ػػر بعػ ػػض الكا ن ػػات الػ ػػى ارنت ػػاف والايكػ ػػة" وال ػػت مت إاػ ػػادة

صياات ا ومعاجلت ا مب اهيو النانوتكنولوجي.
 -3م ياس اتجتاهات ضلو النانوتكنولوجي.

(ادلؤمتر العلمي احلادي والعشروف) -تطوير ادلناهج الدراسية بني األصالة وادلعاصرة
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ينهج انبحج:
استخدم البحث كالً من:
دديد ووصيف م اهيو النػانوتكنولوجي الػت اسػت دمق

 -1ادلن ج الوص ي الربي است دـ

ت و من ج العلوـ بادلر لة ارادادية والت ي رتح تهمين ا
 -2ادل ػػن ج التا ػ ػريس ال ػػربي اس ػػت دـ

من ج العلوـ.

جتري ػػب الو ػػدة ادل رت ػػة "اي ػػر بع ػػض الكا ن ػػات ال ػػى

ارنت ػػاف والايك ػػة" وال ػػت مت معاجلت ػػا مب ػػاهيو الن ػػانوتكنولوجي ال ػػى اجملموا ػػة التارياي ػػة
والتعرؼ الى هااليت ا

تنمية التا ي واتجتاهات ضلو النانوتكنولوجي.

اإلطار اننظرٌ واندراسات انسابقة:
دلا فاف ادلن ج مب وما احلػدي رلمواػة متنواػة مػع اخلػميات الػت يػتو تشػكيل ا وبالتػا إىامػة
ال رو للمتعلو للمرور هبا وهربا يتهمع امليات التدري الػت ت ػر نتا ا ػا هيمػا يتعلمػا التالميػرب
هػػيف هػػربا يكػػوف مػػع نػػالؿ ادلدرسػػة ومؤستػػات اجتماايػػة انػػر دم ػ متػػكولية الرتبيػػة ويشػػرتط
هربح اخلميات اف تكوف منط ية وىابلة التطاين والتمية (اود الل ا والي اجلم ).
و ا ػ ػاً لالجت ػػاح ال ػػربي يتن ػػاوؿ م ػػوـ ادل ػػن ج ف ط ػػة او ويي ػػة مكتوب ػػة تته ػػمع

ص ػػور ا

النمو جية األهداؼ العامة للمن ج وزلتو ادلن ج واألنشطة التعليمية وم ادر الػتعلو وت ػو ادلػن ج
هػػيف الت ػػو يتهػػمع إج ػرا ات احلكػػو الػػى صػػال ية ادلػػن ج مػػع ي ػ اهداهػػا وزلت ػواح والنتػػا ج الػػت
ػػا ادلػػن ج

تعلػػو التالميػػرب ( تػػع يتػػوف) وبالتػػا هػػيف الت ػػو حيػػدد إ ا مػػا فانػػق األهػػداؼ

مناسػػاة ل االي ػػة العملي ػػة التعليمي ػػة اـ اسػػا ماج ػػة إىل إا ػػادة ص ػػيااة والتع ػػرؼ ال ػػى ادلن ػػاهج الدراس ػػية
وزلتواهػػا والعم ػ الػػى تطويرهػػا ودػػدير ا مبػػا حي ػػن األهػػداؼ ادلنشػػودة ومواج ػة التاػػديات ادلتػػت الية
وادلتتاديات العلمية (الجميل عبد السميع).
(ادلؤمتر العلمي احلادي والعشروف) -تطوير ادلناهج الدراسية بني األصالة وادلعاصرة
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وبػػربلل ي ػػا دػػدي ايتػػو ا ػػد التوج ػػات الػػت متيػػا منػػاهج العلػػوـ ادلعاصػػرة ومػػع ابػػر
م اهر هػربا التاػدي األنػرب بم ػدث مػا توصػ إليػا العلػو واتهتمػاـ مبعاجلػة ادلشػكالت الػت تواجػا
ارنتاف

ايرح ومتت الا وإبرا ج ود العلمػا

ت تػة ال ػواهر و ػ ادلشػكالت وربػن الدراسػة

بالايكػػة .و ر ػ األ ػػداث الت ػريعة اجلاريػػة الػػت ػػوج هبػػا العػػاذ ا ف ادرؾ الرتبويػػوف وادلتػػكولوف اػػع
التعلػيو اف تطػػوير ادلنػػاهج ودػدير ا مػػع األمػػور األساسػية

العمليػػة التعليميػػة ومال ػة الت ػػدـ العلمػػي

ادلعاصػػر ومتشػػياً مػػن ن ػػا م الع ػػر وإاػػااااً حلاجػػات التالميػػرب ومطالػػب وػػوهو هلػػي مػػع ادل اػػوؿ
اف نت ػػور اف يك ػػوف هن ػػاؾ م ػػن ج ياب ػػق جامػػد ال ػػى الػػدواـ ت يت ػػتايب دل ػػا ت ته ػػيا اوام ػ التغي ػػة
وادلراجعة والتطوير (اود ااارة).
ويعت ػػمي الن ػػانوتكنولوجي ه ػػو ا ػػدث م ػػا ي ػػدور

الع ػػاذ الي ػػوـ م ػػع ت ػػدـ الم ػػي وتط ػػورات

تكنولوجية ومع هنا مب الى مناهج العلػوـ اف تتػاير هػربا التطػور والت ػدـ العلمػي واف تتػااد هػربح
ادلناهج الى إدراؾ الغد وتطلن فلمة نانو باللغة ارصللياية الى ف ما هو يكي احلاو دىيػن اجلتػو.
هالنانومرت يتاوي جا مع مليوف مع ادلليمرت ويتاوي اشر مرات مع ىطػر رة اذليػدروجني مػن العلػو
إف ىطػػر اػػعرة ال ػراس العاديػػة

ادلعػػدؿ يتػػاوي  80000نػػانومرت .و هػػربا ادل يػػاس هال وااػػد العاديػػة

لل يايا والكيميا ت تنطا ػاف الػى ادلػادة ف

ػا م ادلػواد مرػ اللػوف وال ػوة وال ػالبة والت ااػ فمػا

إنا يوجد ت ػاوت فاػة بػني  Nanoscaleوبػني  The microهمػرالً Carbon Nanotubes

اىو  100مرة مػع ال ػوت ولكنػا ايهػاً انػيف بتػق مػرات وتػتل م هكػرة اسػت داـ ت نيػة النػانو
وفلمػػا تغػػة الرتتيػػب الػػربري للمػػادة

إاػػادة ترتيػػب الػػربرات الػػت تتكػػوف من ػػا ادلػواد

ويػع ا ال ػػاي

فلمػػا تغػػة النػػاتج من ػػا إىل ػػد فاػػة .ومبع ػ

نػػر هينػػا يػػتو ت ػػنين ادلنتاػػات ادل ػػنعة مػػع الػػربرات

وتعتمد ن ا م هربح ادلنتاات الػى في يػة ترتيػب هػربح الػربرات هػي ا ىمنػا بياػادة ترتيػب الػربرات

(ادلؤمتر العلمي احلادي والعشروف) -تطوير ادلناهج الدراسية بني األصالة وادلعاصرة
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ال او كننا احل وؿ الى ادلاس اما إ ا ىمنا بياادة ترتيػب الػربرات
ال ليلػػة كننػػا ت ػػنين رىػػا ن الكمايػػوتر وإ ا ىمنػػا بياػػادة ترتيػػب الػػربرات
احل وؿ الى الاطا

الرمػ وايػ نا بعػض العناصػر
الطػػني وادلػػا واذلػوا كننػػا

)(Meyyappan M.

وتعػػد التطاي ػػات الطايػػة لتكنولوجيػػا ادلنمنمػػات (النػػانوتكنولوجي) مػػع اهػػو التطاي ػػات الوااػػدة ال ػػى
ار ػػالؽي هعػػالج ارنتػػاف سػػيتو مػػع نػػالؿ الػػتاكو
دىي ة دان اخلاليا لعالج ػا

ناليػػا جتػػدح او اػػع ريػػن إدنػػاؿ تت

يػ سػتتمكع تلػل ا تت اجمل ريػة مػع اف تػرمو األجتػاـ ادلعتلػة مػع

الػ ػػدان وسػ ػػت وـ اج ػ ػػاة دىي ػ ػػة مارواػ ػػة

اجلتػ ػػو بتش ػ ػ يم ادلػ ػػرض ومكاهاتػ ػػا وإج ػ ػرا بعػ ػػض

التاتػػينات الػػى ا ليػػة اجلايكيػػة الػػت تػػدير اخلاليػػا وت ػػتاكو

امل ػػا واوؿ اسػػت داـ ػػس للت نيػػة

النانويػػة يراػػق جدارتػػا الي ػاً هػػو صلػػاح (تياػػاؿ ديتػػاي) مػػع جامعػػة (إلينػػوي) األمريكيػػة
ج ػػا م ن ػػدس بالت ني ػػة النانوي ػػة ي ػػارع
است داـ

تطػػوير

اجلت ػػو ميػ ػ يغػ ػ األاػ ػ او ادل ػػابني بالت ػػكري ا ػػع

ع األنتولني وىد مهق بعد إجرا التاربة اػدة اسػابين الػى ال كػراف ادل ػابة بالتػكري

ولدي ا هربا اجل ا ماروااً اجتػادها مػع دوف اف دتػاج إىل

ػع األنتػولني او تاػدي اي م ػاهر

تػػدؿ الػػى رهػػض اجل ػػا ادلػػاروع وهػػربح الت نيػػة سػػوؼ تغػػة ري ػػة تناولنػػا للػػدوا وتواػػل األج ػػاة
الربفية الت تارع

اجلتو راطا األدوية بدىة لد احلاجة إلي ػا اف تنػاؿ إىل األسػواؽ و الطريػن

الياً اج اة إلكرتونية تممر اخلاليا بيهرا هرمونػات زلػدودة انػدما حيتاج ػا جتػو ارنتػاف ومولػدات
للك ربػػا وزلرفػػات جتمػػن ن ت ػ ا دان ػ اخلليػػة وتتػػتغ م ػػادر الطاىػػة اخلاصػػة باخلليػػة تسػػتعماذلا
).(Gsponer Andre

و هػربا اجملػاؿ الاارػػي دلوافاػة ادلتػتاديات العلميػػة ىػاـ جػيم جػػافوب

(James A.

) Jacobsبت ػػميو و ػػدة لتالميػػرب ادلر لػػة اراداديػػة لايػػادة ادلعرهػػة بعلػػو ادل ػواد واذلندسػػة والتكنولوجيػػا
وىػد صػػممق الو ػدة لتعريػػيف التالميػرب في يػػة ت ػنين األج ػػاة وا تت ال ػغةة جػػداً الػت تتػػت دـ
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صنااة التااات والكمايوترات وا تت احلاسػاة والػت ت ػنن باسػت داـ تكنولوجيػا النػانو وتكنولوجيػا
ادليكرو.
فمػػا ىامػػق جامعػػة نػػورث ويتػػرتف ) (North Western Universityبعم ػ هاػػم
وت ػػو ل ػػو الطػػالب

ادلػػدارس اراداديػػة والرانويػػة مػػع ال ػ وؼ ( )12-7دل ػػاهيو العلػػوـ النانويػػة

ومشلق الدراسة ادلتاية  416الااً مػع سلتلػيف ادلنػا ن الري يػة وادلدنيػة لتاديػد اهػو متطلاػات د يػن
وتنمية م اهيو العلوـ النانوية وىد مت ام اسػتاانة لتاديػد اهػو متطلاػات د يػن العلػوـ النانويػة فمػا
مت إاػػداد م يػػاس اتجتػػاح ضلػػو العلػػوـ النانومرتيػػة وىػػد توصػػلق الدراسػػة إىل اف ػػالب ادلر لػػة ادلتوسػػطة
ااػػد إىاػػاتً وداهعيػػة ضلػػو م ػػاهيو العلػػوـ النانومرتيػػة مػػع ػػالب ادلر لػػة الرانويػػة وفػػربلل ػػالب احلهػػر
افرر إىااتً لدراست ا اع الب الرييف ).(Materials Research Institute Programs
وىػػاـ ) (Michael Methaبعم ػ دراسػػة الػػة فنػػدا و لػػل بت ػػو منػػاهج العلػػوـ
ادلدارس العليا

الايولوجيػا اجلايكيػة

يو م اهيو الايوتكنولوجي واتجتاح ضلو ت عي النانوتكنولوجي

والرتبية التكنولوجية.
فما ىاـ ) (Scott Stelickبعم موديوؿ

العلوـ لدراسة النانوتكنولوجي

الت ػوير

الليريػوجرا ادلعلمػػي يػ اويػ الاا ػ اف النػػانوتكنولوجي هػػي مػادة اػػي ة كػع اف تنمػػي اتجتػػاح
ضلو ادلواد العلمية مر ال يايا والكيميػا واأل يػا وادلوديػوؿ ي ػدـ للطػالب دليػ هاػم األساسػيات
األولية للت وير الليريوجرا وم ياس ادلافرو فاداية لل ام ىا م ياس النانو.
وىاـ ) (Breet Criswellبعمػ تطػوير دلنػاهج ادلر لػة الرانويػة

مػادة الكيميػا و لػل

مػػع نػػالؿ وصػػيف الت ػػااالت النشػػطة بػػني األوػػاض وال وااػػد ورتيت ػػا مػػع من ػػور جديػػد مػػع نػػالؿ
النانوتكنولوجي وهربح الن رة ىد تؤدي لرتية جديدة للعالج وترفيب األدوية دل تليف األمراض.
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وىػػاـ ) (M. Gail Jones & Othersبادل ارنػػة بػػني منػػاهج تعلػػيو العلػػوـ للمر لػػة
ارادادية والرانوية وبني اجتاهات الطالب ضلو النانوتكنولوجي و لػل مػع نػالؿ ادل ارنػة بػني اينػة مػع
ػػالب ادل ػػر لتني للط ػػالب األم ػريكيني م ػػع اص ػ اهري ػػي واورو وامريك ػػي و ل ػػل م ػػع ن ػػالؿ ت ي ػػيو
الن ػػانوتكنولوجي مت وي ػػع ا ذل ػػو وف ػػربلل اس ػػلوب

مل ػػات ارصل ػػا اخل ػػاو بكػ ػ م ػػن و وانتا ػػارات

الت يػػيو الػػرباو وىػػد وجػػد الاػػا روف اف هنػػاؾ هروى ػاً اجتاهػػات الطػػالب ضلػػو النػػانوتكنولوجي وهػػي
ترجن إىل ايعة دراسة مويواات العلوـ بادلر لة ارادادية والرانوية.
فمػػا ىػػاـ ) (Lon, A. Porterبتهػػمني م ػػاهيو النػػانوتكنولوجي الكيميا يػػة فمػػدن
لت ػػدري و ػػدات

العل ػػوـ والتكنولوجي ػػا وه ػػده ا دراس ػػة الرتفي ػػب اجلايك ػػى للمػ ػواد وتنمي ػػة اجتاه ػػات

الطالب ضلو مادة العلوـ وضلو ت عي النانوتكنولوجي

ادلشكالت اتجتمااية.

فمػػا ىػػاـ ) (Stevens Shawavn, and Othersمنن جػػامعت ميتشػػياع و لينػػور
بشيكااو بدراسة است دهق الوىوؼ الى مد د ػي الطػالب دل ػاهيو الػو النػانو والنػانوتكنولوجي
رلػػاؿ الكيميػػا وىػػد مشلػػق العينػػة  17الا ػاً مػػع ادلر لػػة ادلتوسػػطة و 36مػػع ادلر لػػة الرانويػػة وىػػد
تنواػػق العينػػة مػػا بػػني الريػػيف واحلهػػر وىػػد مشلػػق امليػػة الت ػػو دلػػن ج الكيميػػا التعػػرؼ الػػى مػػد
تهػػمع م ػػاهيو الػػو النػػانو والنػػانوتكنولوجي

ادلوايػػين العلميػػة التاليػػة( :ترفي ػػب ادلػػادة -ن ػػا م

ادلادة -ىوة الك ربية -تميةات الكو) وىد توصلق الدراسة إىل اف الب ادلر لػة الرانويػة افرػر ام ػاً
وه ماً للم اهيو الكيميا ية مع ػالب ادلر لػة اراداديػة إت اسػو ي ت ػروا إىل م ػاهيو العلػوـ النانومرتيػة
والنانوتكنولوجي وهو يتتاووا

لل من الب ادلر لة ارادادية.

إف الن ػػانوتكنولوجي يف ػػي

يات ػػا العدي ػػد م ػػع مواي ػػين الااػ ػ العلم ػػي ال ػػت تتعامػ ػ م ػػن

األجتاـ الت ماو النانومرت وهكربا اند هربا ادلتتو مع الت نيػة والت ػدـ العلمػي هػيف مجيػن ال ػوانني
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ال يايا ية والكيميا ية والايولوجية العادية لع يا ى ذلا وجود وسي ا ف اي م نن الى يػو يػورة
النػػانو اصػػغر وانػػيف واىػػو واىػػدر الػػى ال يػػاـ بادل مػػات ادلنا ػػة بػػا والػػى يػػو ت نيػػة النػػانو احلديرػػة
سػػينعك ايرهػػا الػػى فاهػػة اتسػػتعماتت ناصػػة الطايػػة من ػػا وسيش ػ د الت ػػدـ العلمػػي
ال اية واةها مع اجملاتت

اجملػػاتت

رة لع يت يل ا الع ).(Reich Christine

وى ػػد م ػػر ر ػػور الن ػػانوتكنولوجي مبرا ػ ػ تاريفي ػػة :ى ػػاؿ الع ػػاذ ال ياي ػػا ي
" Venmanامػػاـ اجلمعيػػة ال يايا يػػة األمريكيػػة

"Reichard

اجتمػػاع ذلػػا ا ػػد اػػاـ 1959ـ" :إنػػا اػػاذ صػػغة

بشك مدهش" وتتا ؿ "هينماف" اع ما ا سيمكع لإلنتاف اف ي علػا

الػة التػيطرة الػى الػربرة

الوا ػػدة ودريك ػػا مريػػة وس ػ ولة فمػػا تتػػا ؿ اػػع مػػا ا سػػيادث إ ا اصػػا مب ػػدور العلمػػا ترتيػػب
الربرات بالطري ة الت يريدوسا؟ جا لل

إ ػار إاالنػا اػع ر ػور ت نيػة ديرػة

م ػدها األوؿ

لػػل الوىػػق ول ػػد مهػػى الػػى إاػػالف "هينمػػاف" مػػا يربػػو ا ػع مختػػة ا ػػود مػػع الام ػػاف ػػن ا ف
وبالراو مع اف التطور

هربح الت نية ىد تمنر نتاياً بادل ارنة بالت ػدـ ادلطػرد

الػوـ الكمايػوتر مػرالً

لكع هربح الت نية ااودت ال ور بكراهة االية مؤنراً الػى هيكػة ماتكػرات وت ػارير الميػة فرػة مػع
ادلطاواات العلمية العادلية ).(Lawrenz Frances
ومت إدن ػػاؿ م ػػطل التكنولوجي ػػا النانوي ػػة ) (Nanotechnologyألوؿ م ػػرة ا ػػاـ 1974
و لػػل مػػع ىا ػ الاا ػ اليابػػا "نوريػػو تانيغواػػي" انػػدما ػػاوؿ هبػػربا ادل ػػطل التعاػػة اػػع وسػػا
و ػرؽ ت ػػنين وامليػػات تشػغي اناصػػر ميكانيكيػػة وف ربا يػة بدىػػة االيػػة .امػا الاوابػػة إىل اػػاذ الػػربرات
ه د مت هتا ا ااـ  1982اع رين الاا رني التويتريني "جػةد بينيػو وهػاينريش روريػر"

يػ ىامػا

بتطوير ادليكروسكوب األفرر دىة مػع اجػ مراىاػة الػربرات وإمكانيػة التػمية هبػا وإ ا ت ػا وبعػد إجا ملػا
ادلشػػرتؾ بػػمربن سػػنوات اػػاـ 1986

ػػال الػػى جػػا اة نوبػ و ن ػ العػػاـ ويػػن اػػاذ الريايػػيات
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األمريكػػي "اريػػل دريكتػػلر" ادلؤسػ ال علػػي ذلػػربا العلػػو فتابػاً انػػا "زلرفػػات التكػػويع" اػػرض هيػػا
األهكػػار األساسػػية لعلػػو "نػػانو تكنولػػوجي" واػػرض هيػػا ايه ػاً ادل ػػا ر الكػػمي ادلراه ػػة لػػا

(Lei

).Polin p.
لكػع هنػػاؾ رػة ات ػػاؽ الػى اف اػػاـ 1990ـ هػو الادايػػة احل ي يػة لع ػػر الت نيػة النانويػػة ه ػػي
لػػل العػػاـ متكػػع الاػػا روف
اص ػػغر إا ػػالف

الع ػػاذ

سلتػػمي هراػػي ر ػػد اػػرفات ارلكرتونيػػات العادليػػة العمالىػػة مػػع صػػنن
ي ػ اس ػػت دموا  35رة م ػػع ان ػػر الاين ػػوف فتاب ػػة اس ػػو الش ػػرفة -ي

احلػػروؼ الراليػػة -الػػى واج ػػة م ػػر هرا ػػا بالعاصػػمة التويت ػرية و اػػاـ  1991افتشػػيف الاا ػ
اليابػػا "سػػوميو ليايمػػا" األنابيػػب النانويػػة ادلؤل ػػة ه ػػن مػػع اػػاكة مػػع الػػربرات الكربونيػػة وبال يػػاس مت
احل وؿ الى م اومة اد االى مع م اومة اد ال وت بعشرة مرات وافرر ىتػاوة واسػت راراً مػع ادلػاس
مبرتني الى األى ).(Jones, M. Gail & Others

وللنػػانوتكنولوجي امليػػة سػػوؼ تتغػػة مع ػػا مالم ػ احليػػاة ويتناػػم العلمػػا مبتػػت ا وااػػد ذلػػربح
الت نيػة الػت باتػق الػدوؿ ال ػنااية

اوروبػا واليابػاف والوتيػات ادلتاػدة تهػخ إلي ػا ماليػني الػػدوترات

مػػع اج ػ تطويرهػػا والػػت بػػدات بشػػك

ي ػػي اػػاـ  1990وىػػد وص ػ متوي ػ اليابػػاف لػػداو م ػوث

"الن ػػانوتكنولوجي" إىل بلي ػػوف دوتر ام ػػا

الوتي ػػات ادلتا ػػدة ه ن ػػاؾ  40000ا ػػاذ امةف ػػي ل ػػدي و

ادل درة الى العم

هربا اجملػاؿ وت ػدر ادلياانيػة األمةفيػة ادل دمػة ذلػربا العلػو برتيليػوف دوتر ػن اػاـ

 2015و ااـ  2001بلو معدؿ ارن ػاؽ العػادلي الػى اجملػاؿ النػانوي ػوا  54مليػار يػورو هػربا
وتشػػة التوىعػػات بػػمف هػػربا ادلالػػو سػػوؼ يتهػػاايف اربعػػة م ػرات ػػن اػػاـ  .2010فمػػا اف اػػرفات
الكماي ػػوتر الك ػػمي ادل تم ػػة بالااػ ػ العلم ػػي مرػ ػ "هيولي ػػد باف ػػارد" و" ي

إـ" و"ي ػػري إـ" ت ػػوـ
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بت

ػػيم مػػا ي ػ إىل يل ػ ادلاػػالو ادل

ػػة للااػػوث العلميػػة الػػى الت ني ػة النانويػػة

(Kim,

).Donghwi & Others
وى ػػد ر ػػرت ا ػػدة ام ػػاث المي ػػة
األمريكيػػة

الن ػػانوتكنولوجي وا تل ػػق باب ػ ػاً ف ػػامالً رلل ػػة العل ػػو

نػػوهممي اػػاـ  2000مث تالهػػا اػػدة ت ػػارير

مطاواػػات الميػػة انػػر فمالػػة الطايعػػة

وتعتم ػػد التكنولوجي ػػا النانوي ػػة ال ػػى التكامػ ػ والتنت ػػين ب ػػني العل ػػوـ الايولوجي ػػة وال يايا ي ػػة والكيميا ي ػػة
وادليكانيكيػػة وارلكرتونيػػة والػػو ادلػواد وت نيػػة ادلعلومػػات و لػػل مػػع اجػ دراسػػة اذليافػ الانا يػػة للمػػادة
احلية واة احليػة وفمػا ػدث

ال ػرف العشػريع مػع تاػدؿ

يػاة الشػعوب فنتياػة لرػورة ادلعلومػات

واتت ػػاتت بػػدات االمػػات تاػػدؿ جػربري جديػػد بػػال ور ب ع ػ التطػػور اذلا ػ

رلػػاؿ التكنولوجيػػا

النانوية والايولوجية والنانوبيولوجية ).(Berne, Rosaly W., Schumer
وبػػدا م ػػطل (ت نيػػة النػػانو) ينتشػػر
ت ا نا الاطاىات ادلتت دمة

رلػػاؿ ال ػػنااات ارلكرتونيػػة ادلت ػػلة بادلعلوماتيػػة هلػػو

احلواسػيب اليػوـ وناصػة احلواسػيب ايمولػة لوجػدت اسػا مهػغو ة

إىل درجػػة فاػػةة هالاطاىػػة الػػت ت يايػػد نك ػػا الػػى بهػػعة ملليم ػرتات تتكػػوف

احل ي ػػة مػػع مخ ػ

ا ػػات او لن ػ رىاىػػات مهػػغو ة مػػن بعهػ ا فمػػا اننػػا لػػو ت ا ػػنا الكػػاالت وادلكر ػػات الػػت فػػاف
و سػػا ي ػػدر بػػالكيلوجراـ لوجػػدنا اف و سػػا ت يتاػػاو اج ػاا ادللليا ػراـ ه ػػد تهػػا ؿ احلاػػو وتهػػاا ق
ال ػػدرة وفػ ػ ل ػػل ب هػ ػ انتػ ػااؿ ُن ػػل الك ػػابالت وي ػػغن ا ػػو ادلكر ػػات وال ػػدارات شل ػػا ى ػػر
ادلتاهات الت ت طع ا ارلكرتونػات وافتػب احلواسػيب سػراة افػمي

تن يػرب العمليػات (Roco,

).M.C.
وتت ػػت دـ ت ني ػػة (الن ػػانو) اخل ػػا م ال يايا ي ػػة ادلعروه ػػة لل ػػربرات واجلايك ػػات ل ػػنااة اج ػػاة
ومعػػدات جديػػدة ات نػػات اػػة ااديػػة وانػػد إ كػػاـ ىاهػػة العلمػػا الػػى جوانػػب هػػربا العلػػو اخلػػارؽ
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ي ا

كػو ادلؤفػد د يػن إصلػا ات ت ػوؽ مػا

تػا الاشػرية منػرب ر ورهػا الػى األرض ىاػ ماليػني

التػنني وي ػوؿ اخلػميا اف ت نيػة النػػانو تعػد الاشػرية برػػورة الميػة ها لػػة ىػد تتغػة مع ػػا مالمػ احليػػاة
مجيػػن الن ػوا ي ال ػػاية والتعليميػػة واتجتماايػػة ...إا مبػػا مع ػ احليػػاة اهه ػ ويتػػااد

الػػت لم

مػػع األم ػراض ادلتتع ػػية الػػت يعػػا من ػػا النػػاس الػػى مػػد ىػػروف ويلػػة فػػربلل سػػتعم النػػانو الػػى
دتني اساليب ارنتاج الارااي وال نااي وي ض التكالييف الى ضلو اػة متػاوؽ شلػا يعػ مايػداً مػع
الوىػػق ال ػراهع سػػااىاً زلموم ػاً بػػني

الرا ػػة وسايػػة ادلتااػػب رنتػػاف الع ػػر هػػربا وتش ػ د ادل ت ػميات

الا ػػا رني هب ػػدؼ وي ػػن سلط ػػن ت ػػيلي ا ػػاـ يويػ ػ ور ػػا يف او ػػرؽ امػ ػ الميوتين ػػات

إ اره ػػا

الكيميا يي هيما ي تو ال يايا يوف بدراسة هيافػ هػربح ادلػواد ون ا ػ ا الوري يػة وهيمػا يتعلػن تػو
ارنتػػاف يتوىػػن اف تعم ػ ت نيػػة النػػانو الػػى مكاهاػػة ام ػراض اجلتػػو وال يػػاـ بػػدور الشػػر ي

اجلتػػو

حلماية األج اة لتدايو ج ا ادلنااة لد ارنتاف ).(Pickrell John
ومننن التقبيق ننات النانوتكنولو ي ننة فنني مختل ننل المج ننا ت كم ننا حننددىا ك ننل م ننن عب نند
الباسط حمودة):(Monzel, Martin),(Itoh, Tadashi) ،
 متكع الما ادلانيوف مع افتشاؼ وسػيلة نانويػة جديػدة بغيػة

ػط ادل طو ػات ال د ػة ووايت ػا

مع التليف وتمية العوام اخلارجية.


ااذ ادليكانيكا اذلندسي

ن الاا روف نتػا ج مربهلػة

وال ػػدا والتمف ػ ادليكػػانيكي والكيميػػا ي وفػػربلل

رلػاؿ التػيطرة الػى امليػات اتهػرتا

رلػػاؿ التغلػػب الػػى ات تكػػاؾ ادليكػػانيكي

يػ انػػا سػػيتو اتسػػتغنا اػػع مػواد التاييػػق والتشػػايو وهػػربا مػػا يتػػااد الػػى إ الػػة امػػر ا لػػة
و يادة ف ا ا.
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رلػػاؿ صػػنااة التػػيارات مت اسػػت داـ ػػرؽ ومػػواد نانويػػة جديػػدة
والعاؿ وادلتاملة

رلػػاتت الطػػال والتغليػػيف

ي ييف و ف التػيارات و يػادة صػالد ا وبالتػا ي ػيض م ػروه ا مػع الوىػود.
رلػاؿ تطػوير وت ػنين ااػالت التػيارات والػت سػتكوف ذلػا ناصػية

وهناؾ العديد مع األمػاث

التالتـ األتوماتيكي من رروؼ الط

و ايعة األرض والعوام اخلارجية األنر .

 متكػػع الاػػا روف األدلػػاف مػػع ي ػايع ادلعلومػػات

رات ىليلػػة وىرا ػػا وإ ا مػػا اسػػتمر الناػػاح

هػربا اتجتػاح هينػػا سي ػا ىرياػاً مػع ادلمكػػع يػايع فػ مػا مت إنتاجػػا مػع األدب العػػادلي الػى رىاىػػة
ماو الطابن المييدي.
 ل د هتاق التكنولوجيا النانوية هاىاً جديدة

اجملاؿ ال اي والطس واجلرا ي ه نػاؾ دراسػات

اديدة مع اج تطوير روبوتات نانوية والت كع إرساذلا إىل اجلتد للتعرؼ الى اخلاليػا ادلريهػة
وترميم ػػا وفػػربلل للتعػػرؼ الػػى زلريػػات األم ػراض ومعاجلػػة األم ػراض ادلتتع ػػية واألوراـ اخلايرػػة
و


مشاف ال اة الر يتة.
اػػاذ األدويػػة توص ػ العلمػػا األمريكيػػوف إىل ري ػػة الميػػة جديػػدة دلكاهاػػة الاكتةيػػا ال اتلػػة

وايورة ورايياً و لل باست داـ النانوتكنولوجي.


رلاؿ ارنتاج ه د متكػع النػانوتكنولوجي مػع امػتالؾ ارمكانيػة لايػادة ف ػا ة اسػت الؾ الطاىػة
فما انا ىادر الى يادة ارنتاج الت نيعي بشك ها ػ وبتكػالييف من هػة وسػتكوف منتاػات
النانوتكنولوجي اصغر.



اجمل ػػاؿ العت ػػكري مت

الوتي ػػات ادلتا ػػدة األمريكي ػػة ومبال ػػو ى ػػدرح  50ملي ػػوف دوتر امريك ػػي

تمس ػ ػػي مع ػ ػػد الاا ػ ػػوث التكنونانوي ػ ػػة العت ػ ػػكرية

Solider

for

(Institute

).Nanotechnologies

(ادلؤمتر العلمي احلادي والعشروف) -تطوير ادلناهج الدراسية بني األصالة وادلعاصرة

222

د .السيد محمد السايح /د .مرفت حامد محمد ىاني
وياا ػ "وياتػػرت (ا ػػد المػػا الن ػػانوتكنولوجي)" ايه ػاً وسػػا اسػػت داـ ادل ػواد النانوي ػػة
لرتميو وإصالح األنتاة الطايعية إ برهنق الوسا الت ليدية مر رع الع اـ واألوايػة الدمويػة الػى
اااها اع تػوهة النعومػة واسػتوا التػط الػربي يتػواهر باسػت داـ ادلػواد النانويػة وي ػوؿ وياتػرت" :ل ػد
وجػدنا اف الايكػػات النانويػة تتػػااد اجلتػو الػػى إاػػادة إنتػاج ن تػػا ب ػورة اههػ سػوا

رلػػاؿ الع ػػاـ

او األواية الدموية او الغهارييف وناليا ادلرانة.
ول د جر إياات ف

لل املياً ومع ادلتوىن اف تتوسن است داما ا

اجلتػو الاشػري

وىق ىريب نتاياً فما انا مع ادلتوىن اف تا ى ادلواد اجلديػدة ااملػة دانػ اجلتػو دلػدة ا ػوؿ مػع مػدة
ال ػ 15اػاـ ادلتا ػة اليػاً دلع ػو ااػكاؿ اسػتاراع األاهػا الت ليديػة" (Shawawn, Stevens
).& Others
و ه ػػربا الت ػػياؽ نا ػػب ال ػػا ا ػػا اة نوب ػ ػ للكيمي ػػا "ريتش ػػارد ن ػػا
Smalley

"Richard

ا ػػاـ 1999ـ اللان ػػة التابعػ ػة جمللػ ػ النػ ػواب بالوتي ػػات ادلتا ػػدة األمريكي ػػة ا ػػع ال ػػو

الن ػػانوتكنولوجي د ػػق موي ػػوع ت ػػمية الن ػػانوتكنولوجي ال ػػى ال ػػاة الر ػػروة و ي ػػاة الن ػػاس وى ػػاؿ :اف
الن ػػانوتكنولوجي س ػػيكوف ل ػػا ت ػػميةات متط ػػورة ن ػػالؿ ه ػػربا ال ػػرف ال ػػى ي ػػاة الن ػػاس"

(Mehta,

).Michael
ال ػػى ي ػػو م ػػا س ػػان إ ا ف ػػاف ادل ػػتعلو ه ػو العمي ػ ادلت ػػت يد م ػػع الت ػػلعة ال ػػت ن ػػدم ا وه ػػي
ادلػػن ج وإ ا فػػاف اجملتمػػن مبؤستػػاتا العديػػدة هػػو ار ػػار الػػربي يفػػرج إليػػا ادلػػتعلو لي ػػا اهػواً ا ػػد
هياف ارنتاج الت تتطلب اف يكوف لد ادلتعلو م اهيو وم ارات واجتاهات معينة هػيف لػل يعػ اف
ادل ػػن ج اام ػػة وم ػػن ج العل ػػوـ ناص ػػة فاه ػػة مرا ػ ػ التعل ػػيو ي ته ػػي اف يت ػػاير فػ ػ م ػػا ه ػػو جدي ػػد
ومتتادث وذ يعد مع ادل اوؿ اف تنعاؿ مناهج العلوـ اع رلريات األمور وذلا واع ادلتت ا .
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وىػػد مت اتسػػت ادة مػػع ار ػػار الن ػػري والدراسػػات التػػاب ة
الال مػػة

دديػػد م ػػاهيو النػػانوتكنولوجي

مػػن ج العل ػػوـ بادلر لػػة اراداديػػة و إا ػػداد الو ػػدة ادل رت ػػة وإا ػػداد اتنتاػػار التا ػػيلي

وم ياس اتجتاح ضلو النانوتكنولوجي ووين هروض الاا .
فروض انبحج:
فروض انبحج هٍ:
 -1توجد هروؽ دالة إ ا ياً بني متوسػطي درجػات اينػة الااػ مػع تالميػرب ال ػيف الرػا اراػدادي
التطاي ني ال الي والاعدي لالنتاار التا يلي الو دة ادل رت ة و لل ل احل التطاين الاعدي.
 -2توجػػد هػػروؽ دالػػة إ ػػا ياً بػػني متوسػػطي درجػػات اينػػة الاا ػ تالميػػرب ال ػػيف الرػػا اراػػدادي
التطاي ني ال الي والاعدي دل ياس اتجتاح و لل ل احل التطاين الاعدي.
 -3حي ن تدري الو دة ادل رت ة ال االية فما ت اس بنتاة الكتب ادلعدؿ لاالؾ د ػي تالميػرب اينػة
الاا .
 -4حي ػػن تػػدري الو ػػدة ادل رت ػػة ال االيػػة فمػػا ت ػػاس بنتػػاة الكتػػب ادلعػػدؿ لػػاالؾ
الاا ضلو النانوتكنولوجي.

تنميػػة اجتػػاح اينػػة

إجراءات انبحج:

لإل ابة على السؤال األول من أسئلة البحث وىو:

"ما م اهيو النانوتكنولوجي الت مب تواهرها
ىاـ الاا راف مبا يلي:
 -1ار الع الى:

من ج العلوـ بادلر لة ارادادية؟"

 الكتب وادلراجن العلمية الت تناولق النانوتكنولوجي.
 الدراسات التاب ة رلاؿ النانوتكنولوجي.
 -2ىػػاـ الاا رػػاف بويػػن ت ػػور ماػػد ي ل ا مػػة بعػػض م ػػاهيو النػػانوتكنولوجي الال مػػة لتالميػػرب ادلر لػػة
ارادادية.
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 -3ى ػػاـ الاا ر ػػاف بع ػػرض ال ا م ػػة

ص ػػور ا ادلاد ي ػػة ال ػػى رلموا ػػة م ػػع ايكم ػػني

ادلن ػػاهج و ػػرؽ

تدري العلػوـ بادلر لػة اراداديػة و لػل للتعػرؼ الػى امليػة فػ م ػوـ ومال متػا لتالميػرب ادلر لػة
ارادادية.
 -4ىػ ػػاـ الاا رػ ػػاف بتعػ ػػدي ال ػ ػػورة ادلاد يػ ػػة ل ا مػ ػػة بعػ ػػض م ػ ػػاهيو النػ ػػانوتكنولوجي الػ ػػى يػ ػػو را
ايكمني ومد امليت ػا ومال مت ػا لتالميػرب ادلر لػة اراداديػة وىػد
ايكمني واصااق ال ا مة

يػق ادل ػاهيو مبواه ػة التػادة

صور ا الن ا ية.

وتضمن ما يلي:
تعرييف النانوتكنولوجي -تػاريخ ر ػور النػانوتكنولوجي -ن ػا م النػانوتكنولوجي -اهػداؼ
النانوتكنولوجي -ادليمات -تكنولوجيػا اجليػ اخلػام  -ادلػواد الػت تػدن

النػانوتكنولوجي -مرا ػ

ت نين اج اة النانوتكنولوجي -و دات ىياس اخلاليا -الرىاىة الايولوجيػة -الروبػوت النػانوي -ال شػور
النانويػػة -ادلعػػا النػػانوي -ال ناب ػ النانويػػة -النانوبيوتػػل -ج ػػا اتستشػػعار النػػانوي -ػػاىو اسػػناف
سػػيلكو نػػانوي -س ػ ينة ههػػا ية نانويػػة -اذلليكػػوبرت النػػانوي -صػػنااة ناليػػا نانويػػة -نػػانو ال هػػة
ادلهػػادات احليويػػة -النػػانوبوليمر -بطاريػػة بيولوجيػػة نانويػػة -اجلايكػػات ادلشػػارة -ل ػػات جػػاديري-
الاوميمػػات والش ػرا النانويػػة -اربػػر النانويػػة -زللػ الػػدـ النػػانوي -الػػردار النػػانوي -جا يػػات الػػربهب
النانوية لعالج التػر اف -رااػة ااهػا نانويػة -احلػمي الايولػوجي النػانوي -روبػوت  -DNAالتػيارة
الايولوجيػػة النانويػػة -ال ػػرو الايولػػوجي -احلواسػػيب ايمولػػة النانويػػة -رىػػا ن ي ػايع فمايػػوتر نانويػػة-
اسوب نػانوي حيػافي األن مػة الايولوجيػة -يػق ػا رات نػانوي -هيافػ
سػػيارة نانويػػة

ػا رات مػع مػواد نانويػة-

اػػو احلشػػرة -ػػال نػػانوي مبػواد نانويػػة للتػػيارات -مػراهو نانويػػة مهػػادة للاػػعة-

مغنػػا ي النػػانو -األنابيػػب النانويػػة الكربونيػػة -تعػػدي ىػػانوف اوـ

يػػو م يػػاس النػػانو -العدسػػات
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النانوية -جتمين الطاىة الشمتػية -ناليػا مشتػية بالنػانوتكنولوجي -الروبوتػات النانويػة رصػالح ي ػب
األو وف -تن يػيف األسػػار ادللويػػة بالنػػانوتكنولوجي -الشػػاي النػانوي -الايػػق النػػانوي -تغليػػيف األاربيػػة
بالنػػانوتكنولوجي -منتاػػات اربا يػػة نانويػػة -تطػػوير ادوات الناػػات واحليػواف بالنػػانوتكنولوجي -ا ػػا ر
نانوية -الكشيف اع الاكرتيا ادلمرية

م ادر ادلياح ومنتاات الغربا  -انالىيات النانوتكنولوجي.

ولإل ابة على السؤال الثاني من أسئلة البحث وىو:
"إىل اي مػػد يتهػػمع مػػن ج العلػػوـ بادلر لػػة اراداديػػة الػػى بعػػض م ػػاهيو النػػانوتكنولوجي الال مػػة
لتالميرب تلل ادلر لة؟".
ىػاـ الاا رػاف مبػا يلػي :دليػ زلتػو مػػن ج العلػوـ لتالميػرب ادلر لػة اراداديػة الػى يػو بعػػض
م ػػاهيو الن ػػانوتكنولوجي وى ػػد مت دليػ ػ زلت ػػو فت ػػب العل ػػوـ ادل ػػررة اع ػػة ( )2009/2008وه ػػي:
فتاب العلوـ لل يف األوؿ ارادادي وفتاب العلوـ لل يف الرا اراػدادي وفتػاب العلػوـ لل ػيف
الرالػ ػ ارا ػػدادي و ل ػػل باس ػػت داـ ىا م ػػة بع ػػض م ػػاهيو الن ػػانوتكنولوجي الال م ػػة لتالمي ػػرب ادلر ل ػػة
ارادادية.
وقد يرت عًهُة حتهُم احملتىي باخلطىات انتانُة:
 -1إاداد اداة التالي وهي ىا مة باعض م اهيو النانوتكنولوجي.
-2

تاب ياات اداة التالي و لل مع نالؿ ما يلي:

 دديد اينة مع فتاب العلوـ لل يف األوؿ ارادادي بلغق ( )%40مع اػدد ال ػ اات الػت
يشتم الي ا (.)42
 دلي زلتو ال اات التابن دديدها باست داـ اداة التالي .
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 دلي ػ زلتػػو ال ػ اات التػػابن دديػػدها مػػرة انػػر و لػػل بعػػد ا ػ ريع مػػع التالي ػ األوؿ
وبتطايػػن معادلػػة هولتػػت  )43( Holstiو لػػل رمػػاد معام ػ الراػػات والػػربي بلػػو ( )0.96شلػػا
يشة إىل ياات اداة التالي .
-3

تاب صدؽ اداة التالي و لل ب ياـ ا د الامال بتالي زلتو ال اات التابن دديدها

وادل ارنة بني نتياة التاليلني وىد وجد اسا ن النتا ج شلا يشة إىل صدؽ اداة التالي .
 -4دديد متا ة التالي الكلي ة و لل م ر ادد ال اات الت تهو ايتو الربي يفهن
للتالي ف فتاب بعد استاعاد ال اات ايتوية الى ادل دمة وال رس واناويع األبواب
او ال وؿ واجلداوؿ والتل ي ات والت و ساية ف درس او و دة وبلغق متا ة التالي
فتا ال لني الدراسيني لل يف األوؿ ارادادي (121ص اة) و فتا ال لني
الدراسيني لل يف الرا ارادادي ( 117ص اة) و فتا ال لني الدراسيني لل يف الرال
ارادادي ( 117ص اة).
-5
-6
-7
-8

ت تيو ف ص اة مع ص اات الكتاب إىل ادد مع ال رات الت تعمي اع هكرة وا دة.
تاب تكرار ال رات الت تناولق بعض م اهيو النانوتكنولوجي الواردة بال ا مة.
تاب النتاة ادلكوية لتكرار ال رات.
ىياـ ا د الامال بتالي فتا ال لني الدراسيني لل يف األوؿ ارادادي وفتا ال لني
ارادادي

الدراسيني لل يف الرا ارادادي وفتا ال لني الدراسيني لل يف الرال
ومطاب ة نتا ج التاليلني وىد وجد اسا متطاب ة.
وبربلل مت دديد م اهيو النانوتكنولوجي الت وردت بال ا مة وتكرار ال رات الت مت تناوذلا

فتب

العلوـ للمر لة ارادادية وفربلل النتاة ادلكوية ذلا.
ويته مع نتا ج دلي زلتو فتب العلوـ للمر لة ارادادية ما يلي:
ً
أوال :باننسبة نكتابٍ انفصهني اندراسُني يف يااد انعهاىو نهصا

األول

اإلعدادٌ:
ذ يتهمع الكتاباف اية إاارة إىل م اهيو النانوتكنولوجي

ادلويواات ادلتهمنة

الكتابني:

(ادلادة ونواص ا -ادلادة والطاىة -ترفيب ادلادة -الرتفيب الربري للمادة -الطاىة :م ادرها
وصورها -دوتت الطاىة -الطاىة احلرارية -تنوع الكا نات احلية وماادئ ت ني ا -التكييف
وتنوع الكا نات احلية -التكييف واستمرار  -اتداد الكيميا ي  -ادلرفاات الكيميا ية -ادلعادلة
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الكيميا ية والت اا الكيميا ي -ال و األساسية الطايعة -ال و ادل ا اة للارفة -احلرفة
ادلوجية -األجراـ التماوية -فوفب األرض -ال ور وادلعادف -الات ؿ والميافني).
ً
حانُااا :باننساابة نكتااابٍ انفصااهني اندراسااُني يف ياااد انعهااىو نهصا
انخانٍ اإلعدادٌ:
ذ يته ػ ػػمع الكتاب ػ ػػاف اي ػ ػػة إا ػ ػػارة إىل م ػ ػػاهيو الن ػ ػػانوتكنولوجي
الكتابني( :اخللية و دة الانا والوري ة للكا ع احلي -صور التكاير
الاكرتيا -ال طريات -الطاالب -الربرة -تو ين ارلكرتونات

ادلوي ػ ػػواات ادلته ػ ػػمنة

الكا نػات احليػة -ال ةوسػات-

متػتويات الطاىػة -العن ػر وادلرفػب-

ال ػػيو الكيميا يػػة لػػاعض ادلرفاػػات -الت ػػااالت الكيميا يػػة -ػػرؽ احل ػػوؿ الػػى الك ربيػػة التػػافنة-
الكشاؼ الك ر  -اجملاؿ الك ر  -التيار الك ر  -هرؽ اجل د وتوصي األامدة الك ربية -ال هػا
الكػ ػػو  -رفػ ػػة ال مػ ػػر -رفػ ػػة الشػ ػػم  -الكتػ ػػوؼ واخلتػ ػػوؼ -اجملمواػ ػػة الشمتػ ػػية -الكوافػ ػػب
الدانليػػة -الكوافػػب اخلارجيػػة -اجتػػاـ ههػػا ية تتاػػن اجملمواػػة الشمتػػية -ترفيػػب اجل ػػا الع ػػس-
ال ع ادلنعك  -ادل درات واألدوية -اسة التمن -اسة ارب ار -التربوؽ والشو واللم ).
ً
حانخااا :باننساابة نكتااابٍ انفصااهني اندراسااُني يف ياااد انعهااىو نهصا
انخانج اإلعدادٌ:
ذ يتهمع الكتاباف اية إاارة إىل م اهيو النانوتكنولوجي

ادلويػواات ادلتهػمنة

الكتػابني:

(اجلػ ػدوؿ ال ػػدوري -ال ػػروابن الكيميا ي ػػة -الت ػػااالت الكيميا ي ػػة -األفت ػػاني -ادل ػػا  -التي ػػار
الك ر  -ال ياسات الك ربية -ىانوف اوـ -توصي ادل اومات الى التوا والتػوا ي -ال ػوت-
ايعػػة ادلوجػػات ال ػػوتية -اتنعكػػاس

ال ػػوت -الهػػو  -ادلرايػػا والعدسػػات -بعػػض األج ػػاة
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الا ػ ػرية -التك ػ ػػاير

النااتػ ػػات الاهري ػ ػػة -التكػ ػػاير

ارنت ػ ػػاف -انت ػ ػػاؿ ال ػ ػ ات الورايي ػ ػػة

الكا نات احلية -امراض ت يب ارنتاف والوىاية من ا -ادلنااة).
ولإل ابننة علننى السننؤال الثالننث مننن أسننئلة البحننث وىننو" :مػػا الت ػػور ادل ػػرتح دلػػن ج العلػػوـ بادلر لػػة
ارادادية الى يو بعض م اهيو النانوتكنولوجي؟".
قام الباحثان بما يلي:
 وض ننع إم ننال مقتن ننر لتض ننمين بت ننو م ن نناىي الن ننانوتكنولو ي ف نني من نننه التل ننوم بالمرحلن ننةاإلعدادي ن ننة ،وك ن ننان م ن ننن دواع ن نني التص ن ننول المقت ن ننر لم ن نننه التل ن ننوم عل ن ننى ض ن ننوء م ن نناىي
النانوتكنولو ي:
 -1موافاة ادلتتاديات العلمية والتكنولوجية ل ت

هاؽ جديدة

العلوـ والتكنولوجيا ورلاتً لتطاي ات

ياتية سلتل ة.
 -2الوىوؼ الى اساسيات هربح التكنولوجيا النااكة الواادة وادلشارفة

هربح الت نية

ادلتت ا

واف

نكوف منتاني للتكنولوجيا النانوية ولتنا متت لكني ه ن.
 -3ما نادت با الدراسات األجناية مع يرورة اتهتماـ بتهمني م اهيو ومويواات النانوتكنولوجي
مجين ادلرا

التعليمية ومن ا مر لة التعليو ارادادي.

 -4ما اس رت انا نتا ج اتستاياف اخلاو بمملية ومال مة دراسة م اهيو النانوتكنولوجي لتالميرب ادلدرسة
ارادادية.
 -5ما اس رت انا نتا ج دلي زلتوي من ج العلوـ للمر لة ارادادية ااـ  2009/2008مع نلو
مناهج العلوـ احلالية مع م اهيو النانوتكنولوجي.
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ويمكن القول أن تندلي

م ناىي الننانوتكنولو ي فني منناى التلنوم بالمرحلنة اإلعدادينة

يجب أن يؤكد على الجوانب اآلتية:
 -1تاويد التالميرب باجلوانب ادلعرهية والوجدانية وادل ارية اخلاصة مب ػاهيو النػانوتكنولوجي ادلتهػمنة
مناهج العلوـ بادلر لة ارادادية.
 -2متاادة التالميرب الى تنمية اجتاها و ضلو النانوتكنولوجي.
 -3إاداد التالميرب دلتابعة التطػورات العلميػة وادلتػت الية وادلشػارفة هي ػا والػواي بكػ متػتاديات
العلو والتكنولوجيا والنانوتكنولوجي.
وقد تضمن اإلمال المقتر ما يلي:
األهداف:
ت تحديد أىداف اإلمال المقتنر لمننه التلنوم بالمرحلنة اإلعدادينة فني إمنال األىنداف التامنة
التالية:
 افتتاب م وـ الربرة وترفيا ا والتعرؼ الى صور الطاىة ودوت ا. التعرؼ الى ماادئ ت نييف الكا نات احلية. اردلاـ مب اهيو ال لاات والالهلاات والتعرؼ الى انواع الروابن األيونية والتتاملية. تنمية بعض م اهيو ال ها مر  :الكوفب -الناو– ال مر -ادلربناات -النيا ؾ. ادل ارنة بني اخللية النااتية واحليوانية. دراسة األمراض ال ةوسية والاكتةية والتعرؼ الى ال طريات الهارة وادل يدة. افتتاب م اهيو الك ربية ارستاتيكية والكشاؼ الك ر والتيار الك ر واألميرت وال ولتميرت. دراسة ال ها الكو واجملمواة الشمتية.(ادلؤمتر العلمي احلادي والعشروف) -تطوير ادلناهج الدراسية بني األصالة وادلعاصرة
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 التعرؼ الى ترفيب ووري ة اجل ا الع س وتمية ادل درات واألدوية اليا. -دراسة ترفيب العناصر

جدوؿ مندلييف واجلدوؿ الدوري احلدي .

 التعرؼ الى في ية توليػد الك ربػا واسػت دام ا والتعػرؼ الػى ىػانوف اوـ وفي يػة توصػي ادل ومػاتالك ربية.
 التعرؼ الى ايعة ال وت والتلوث الهويا ي ون ا م ادلوجات الهو ية والعدسات وادلرايا. دراسة ترفيب اجل ا التناسلي -افتتاب م اهيو ادلنااة

انرى و فر ارنتاف.

ارنتاف ومن ا ادلنااة الطايعية وادلكتتاة واالىت ا بادلهادات احليوية.

 التعرؼ الى م وـ النانوتكنولوجي ون ا م ادلادة الى متتو النانو. -التعرؼ الى تطاي ات النانو

سلتليف اجملاتت.

 افتتاب بعض م اهيو النانوتكنولوجي مر ( :اى او النػانو لت ػايع الطاىػة -العدسػات النانويػة-احلمي الايولوجي -الرىاىة الايولوجية -نانو ال هة -بطارية نانوية بيولوجيػة -سػ ينة ههػا ية نانويػة-
ج ػراييو ليػػة نانويػػة -الروب ػوت النػػانوي -اسػػوب نػػانوي حيػػافي األن مػػة الايولوجيػػة -اذلليكػػوبرت
النانوي ػػة -نيش ػػوـ بيول ػػوجي ن ػػانوي -ال ش ػػور النانوي ػػة -ال ػػرو الايول ػػوجي الن ػػانوي -زللػ ػ ال ػػدـ
النػ ػ ػػانوي -اربػ ػ ػػر الربريػ ػ ػػة النانويػ ػ ػػة -ي ػ ػ ػايع الهػ ػ ػػو بالنػ ػ ػػانوتكنولوجي -يػ ػ ػػق ػ ػ ػػا رات نػ ػ ػػانوي-
نانوبيوتػػل) -التػػدريب الػػى رسػػو بعػػض األاػػكاؿ التويػػياية اخلاصػػة بالنػػانوتكنولوجي -شلارسػػة
امليات العلو مع مال ة وت تة ومجن الايانات ...إا.
 التدريب الى ت ميو دا رية ف ربية بتيطة. -التدريب الى است داـ اجمل ر ادلرفب

هام اخلاليا وبعض الكا نات الدىي ة.

 -ت ميو وا ج المية مر ( :اجملمواة الشمتية -الميفاف -التو ين ارلكرتو ر د الربرات).
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 ت دير ىيمة تطاي ات النانوتكنولوجي -ت دير ج ود العلما

سلتليف رلاتت احلياة.

رلاؿ النانوتكنولوجي.

 ت دير دور اتفتشاهات العلمية ادلتت الية ت دير ا مة اهلل سااانا وتعاىلفمػػا صػػيغق األهػػداؼ

ندمة ارنتاف.

توص ارنتاف لالفتشاهات العلمية خلدمة الاشرية.
صػػورة اهػػداؼ سػػلوفية

اجملػػاؿ ادلعػػر وادل ػػاري والوجػػدا لك ػ

مػػع م ػػاهيو النػػانوتكنولوجي ومويػػواات مػػن ج العلػػوـ احلػػا للمر لػػة اراداديػػة

الت ػػور ادل ػرتح

دلن ج العلوـ لل وؼ الرالية متهمناً دل اهيو النانوتكنولوجي.
احملتىي:
فيمننا يلنني األبتنناد األساسننية التنني شننملت م نناىي النننانوتكنولو ي الوا ننب تضننمينها فنني
منه التلوم الحالي بالمرحلة اإلعدادية وىي:
 -1تعرييف النانوتكنولوجي.
 -2ناربة تاريفية اع النانوتكنولوجي.
 -3ن ا م واهداؼ النانوتكنولوجي.
 -4تطور ت نية النانوتكنولوجي.
 -5مرا

ت نين األج اة بالتكنولوجيا النانوية.

 -6النانوتكنولوجي
 -7الن ػ ػػانوتكنولوجي

رلاؿ الطب والايولوجيا.
رلػ ػ ػػاؿ ال ػ ػػنااة (ارلكرتونيػ ػ ػػة -الان ػ ػػا  -التػ ػ ػػيارات والط ػ ػػا رات -م ػ ػ ػواد

التامي ).
 -8النانوتكنولوجي

رلاؿ ال يايا .
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 -9النانوتكنولوجي

رلاؿ الكيميا ويايع الطاىة وإنتاج ا ودويل ا.

 -10النانوتكنولوجي

رلاؿ الايكة.

 -11النانوتكنولوجي

اجملاؿ العتكري.

 -12النانوتكنولوجي

رلاؿ الارااة واألاربية.

 -13انالىيات النانوتكنولوجي.
وىد مت است داـ م اهيو النانوتكنولوجي التػاب ة

تهػمين ا وإاػادة صػيااة ومعاجلػة زلتػو

مناهج العلوـ لل وؼ الرالية بادلر لة ارادادية.
طرق انتدرَس:
است داـ اسرتاتيايات و رؽ التدري الت تو بيمابية التالميرب وهااليت و
والتعلو مر اسلوب

امليػة التعلػيو

ادلشكالت وادلناىشة والطري ة التارياية والعروض التويياية.

انىسائم واألنشطة انتعهًُُة:
اس ػػت داـ الرس ػػوـ وال ػػور التوي ػػياية وت ػػد ت ػػارير ا ػػع ىػ ػرا ات المي ػػة بادلكتا ػػة ومواى ػػن
ارنرتنق.
انتقىَى:

است داـ اتنتاارات الش ية واتنتاارات ادلويواية.
 -ومت اػػرض ار ػػار ادل ػػرتح الػػى ايكمػػني وىػػاـ الاا رػػاف بتعديلػػا

يػػو را ػػو واصػػا

صػػورتا

الن ا ية.
ولإل ابة على السؤال الرابع من أسئلة البحث وىو :ما الت ور ادل رتح لو ػدة "ايػر الكا نػات الػى
ارنتاف والايكة" متهمنة بعض م اهيو النانوتكنولوجي؟
قام الباحثان بما يلي:
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ً

أوال :إعداد انىحد املقرتحة:
-1

مت إاػػادة صػػيااة ومعاجلػػة و ػػدة "ايػػر الكا نػػات الػػى ارنتػػاف والايكػػة" لتالميػػرب ال ػػيف
الرػػا اراػػدادي ب ػػاعض م ػػاهيو النػػانوتكنولوجي الػػى ي ػػو ىا م ػػة ادل ػػاهيو الػػت سػػان
إادادها ووه اً لل طوات التالية:

حتدَد أهداف انىحد :
ت تحديند أىنداف الوحندة فني صنولة أىنداف سنلوكية وصنياغتها فني الوحندة المقترحنة،
حيث ير ى بتد تدلي

الوحدة المقترحة أن يكون التلميذ قادلاً على أن:

 يتعرؼ الى ترفيب اخللية النااتية واحليوانية.
 ي ارف بني اخللية النااتية واحليوانية.
 يتعرؼ الى صور التكاير

الكا نات احلية.

 يتعرؼ الى ماهية ال ةوس.
 يربفر بعض األمراض الت يتاا ا ال ةوس.
 يتعرؼ الى ماهية الاكرتيا.
 يعطي امرلة للاكرتيا الهارة والناهعة.
 ي ارف بني ال ةوس والاكرتيا.
 يتعرؼ الى بعض امرلة النااتات اخلهرا الاتيطة.
 يتعرؼ فييف تكوف الطاالب اربا ها.
 يتعرؼ الى ال طريات الهارة وادل يدة.
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 يعرؼ بعض م اهيو النانوتكنولوجي ادلرتاطػة مبويػواات الو ػدة مرػ (احلػمي الايولػوجي -و ػدات
ىياس اخلاليا بالنانو -الرىاىة الايولوجية -اربر النانوية -رااة األاها بالنانوتكنولوجي ...إا).
 ي ام ارا رل اة لاعض الكا نات مر (الاكرتيا -ال ةوسات -ال طريات).
 ي وـ بعم ماراة لل طريات.
 حيتع است داـ ادليكروسكوبات

هام الكا نات و يدة اخللية.

 ي نن اينة مع اللنب الابادي.
 ي در ج ود الدولة

توهة التطعيمات للمراض ادل تل ة.

 يعي املية ال اة الوىا ية.
 يعي املية التطعيمات ادل تل ة.
 ي در ىيمة التطور التكنولوجي الى ادلتتو النانوي.
 ي در املية التطاي ات

سلتليف اجملاتت لتكنولوجيا النانو.

حتدَد حمتىي انىحد وتنظًُه:
تضمن محتوى الوحدة الموضوعات التالية:
 اخللية :و دة الانا والوري ة للكا ع احلي.
 صور التكاير

الكا نات احلية.

 ال ةوسات.
 الاكرتيا.
 ال طريات.
 الطاالب.
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ومت معاجلة ادلويواات التاب ة مب اهيو النانوتكنولوجي التالية:
و ػػدات ىيػػاس اخلاليػػا بالنػػانو -الرىاىػػة الايولوجيػػة -ال نابػ النانويػػة -ػػاىو اسػػناف سػػليكو  -صػػنااة
ناليػا نانويػػة -التػػيارة الايولوجيػػة النانويػػة -احلػمي الايولػػوجي -ربػػوت  DNAالنػػانوي -الايوميمػػات-
اربػػر النانويػػة -الػػردار النػػانوي -رااػػة األاهػػا بالنػػانوتكنولوجي -ادلعػػا النػػانوي -ج ػػا استشػػعار
ن ػ ػػانوي -زل ػ ػػرؾ جايك ػ ػػي ن ػ ػػانوي -الكش ػ ػػيف ا ػ ػػع الاكرتي ػ ػػا ادلمري ػ ػػة بالنانوبيوت ػ ػػل -تغلي ػ ػػيف األاربي ػ ػػة
بالنانوتكنولوجي -انالىيات النانوتكنولوجي.
ورواي

تن يو زلتوي الو دة ارتااط ادلويواات باألهػداؼ وتن ػيو اخلػميات وتكامل ػا مػن

م اهيو النانوتكنولوجي.
تحديد أساليب التدلي

المناسبة:

مت است داـ ادلناىشة والعروض التويياية والطري ة التارياية واسلوب

ادلشكالت.

حتدَد األنشطة وانىسائم انتعهًُُة:
است داـ ال ور التويياية وتكلييف التالميرب بالاا الى ااكة ارنرتنق اػع ريػن تاويػد
التالميرب باعض مواىن ارنرتنق ات ال لة بالنانوتكنولوجي.
حتدَد أسانُب انتقىَى:
است داـ األسكلة الش ية واألسكلة التاريرية اينا التدري وانتاار التا ي وم ياس
اتجتاهات ضلو النانوتكنولوجي ىا تدري الو دة وبعد اتنت ا مع التدري :
-1
-2

ارض األهداؼ والو دة
تعدي الو دة

صور ا األولية الى التادة ايكمني.

يو را ايكمني وبربلل اصااق

صور ا الن ا ية.
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ً
حانُا :إعداد دنُم املعهى:
ىاـ الاا راف بياداد دلي ادلعلو والربي تهمع اهداؼ تدري
األساسية واساليب التدري

ادلناساة ذلربح ادلويواات والوسا

تدريت ا واساليب ت و الو دة وارض ري ة التة

تدري

الو دة ومويواا ا

واألنشطة التعليمية ادلعينة الى
مويواات الو دة

(11

درساً) وبعد اف انت ى الاا راف مع إاداد دلي ادلعلو مت اريا الى رلمواة مع التادة ايكمني
تستطالع را و وؿ دلي ادلعلو وتهمنا للساسيات الواجب اف تتوهر
مال ات و يو را ايكمني مت إجرا التعديالت ووين الدلي
ولإل ابة على السؤال الخام

دلي ادلعلو وإبدا اية

صورتا الن ا ية.

من أسئلة البحث وىو :ما مد هاالية الو دة ادل رت ة "اير

بعض الكا نات الى ارنتاف والايكة" متهمنة بعض م اهيو النانوتكنولوجي الى د ي التالميرب
بال يف الرا ارادادي؟
قام الباحثان بإعداد اختبال تحصيلي لوحدة "أثر بتو الكائنات على اإلنسان والبيئة"
والتي ت متالجتها بم اىي النانوتكنولو ي ،وقد مر إعداد ا ختبال بالخقوات التالية:
 ي دؼ اتنتاار التا يلي إىل ىياس هاالية تدري الو دة ادل رت ة

تنمية د ي تالميرب

ال يف الرا ارادادي اينة الاا التارياية.
 مت صيااة م ردات اتنتاار باست داـ انتاار "انتيار مع متعدد".
 مت جتربة اتنتاار استطالاياً

بداية العاـ  2009/2008الى اينة مع تالميرب ال يف

الرال ارادادي وبلو ادد اهرادها  60تلميرباً.
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 مت تػػاب صػػدؽ اتنتاػػار مػػع نػػالؿ اػػرض اتنتاػػار الػػى التػػادة ايكمػػني ربػػدا را ػػو
اتنتاػػار مػػع ي ػ ( :ىيػػاس اتنتاػػار ل االيػػة تػػدري الو ػػدة ادل رت ػػة

تنميػػة د ػػي

التالميرب -سالمة اتنتاار مع نا ية ال يااة الل ية والعلمية).
 وى ػػاـ الاا ر ػػاف ب ػػيجرا بع ػػض التع ػػديالت وى ػػد اه ػػاد ايكم ػػوف اف اتنتا ػػار ي ػػي م ػػا وي ػػن
ل ياسا.
 انػػد جتربػػة اتنتاػػار اس ػتطالاياً ىػػاـ الاا رػػاف متػػاب معػػامالت الت ػ ولة وال ػػعوبة وااتػػمي
الاا راف اف ادل ردة الت ي
الت ي

معام ال عوبة ذلا اى مػع 0.1تعتػمي اػديدة ال ػعوبة وادل ػردة

معام التػ ولة ذلػا افرػر مػع  0.9تعتػمي اػديدة التػ ولة فمػا مت ااتاػار ادل ػردات

الت ي متيياها اع  0.13م ردات اة شلياة وذ يتػتاعد الاا رػاف اي مػع م ػردات اتنتاػار
ومت التمفػػد مػػع ويػػوح التعليمػػات وم ػػردات األس ػػكلة ومت ت ػػدير الػػامع الػػال ـ لإلجابػػة ال ػػى
اتنتاار اينا التطاين لالنتاار استطالاياً بػ 40دىي ة.
 مت تػ ػػاب ياػ ػػات اتنتاػ ػػار باسػ ػػت داـ معادلػ ػػة فيػ ػػودر ريتشػ ػػارد سػ ػػوف وبلػ ػػو معام ػ ػ ياػ ػػات
اتنتاار هبػربح الطري ػة ( )%87شلػا يشػة إىل اف اتنتاػار و ياػات مرت ػن و كػع اسػت داما
ىياس م اهيو الو دة ادل رت ة.
 ا ػػب اتنت ػػا م ػػع إجػ ػرا ات ي ػػان اتنتا ػػار -فم ػػا س ػػان توي ػػياا -اص ػػا اتنتا ػػار
صػورتا الن ا يػة ااػارة اػػع ( )50م ػردة مػع وػػن اتنتيػار مػع متعػػدد مو اػاً الػى مويػػواات
الو دة ادل رت ة فما هو موي

جدوؿ ادلواص ات التا :
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دول )1
مواص ات ا ختبال التحصيلي لوحدة "أثر بتو الكائنات على اإلنسان
والبيئة" والتي ت صياغتها باستخدام بتو م اىي النانوتكنولو ي
م

الموضوعات

ألقام الم ردات

1

اخللية و دة الانا

-46-44-15-13-9-7-5-1

والوري ة

50-48

2

التكاير

الكا نات

-36-34-27-25-23-19-17

احلية.

42-40-38

عدد

الوزن

الم ردات

النسبي

10

%20

10

%20

3

ال ةوسات.

35-33-24-22-20-18

6

%12

4

الاكرتيا.

-39-31-16-14-12-11-10

11

%22

49-47-45-41
5

ال طريات.

32-30-28-26-21

5

%10

6

الطاالب.

43-37-29-8-6-4-3-2

8

%16

المجموع

50

%100

ودرجػػة اتنتاػػار الكليػػة هػػي  50درجػػة بواىػػن درجػػة وا ػػدة لكػ م ػػردة فمػا مت إاػػداد وػػو ج
إجابة لالنتاار.
 ىاـ الاا راف باتلت ا مبعلو اجملمواة التارياية
الاا

واردلاـ مب اهيو النانوتكنولوجي ادلتهمنة

ف مع ادلدرستني لتويي الغرض مع
الو دة ادل رت ة لتدريت ا
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درساً) لعينة الاا

مع تالميرب ال يف الرا ارادادي الت متر اجملمواة التارياية (90

تلميرباً) مع مدرست سيدي ساذ ارادادية وف ر سعد ارادادية مبااه ت ف ر الشيخ
ودمياط  45تلميرباً مع ف مدرسة من اتسرتااد بدلي ادلعلو واتهتماـ بال ور
التويياية وادلعلومات اريرا ية ومت تطاين اتنتاار التا يلي ىا تدري
وبعد اتنت ا مع التدري وىد بلو الوىق ادلتتغرؽ
 معاجلة الايانات إ

الو دة ادل رت ة

تدري الو دة ستة اسابين.

ا ياً.

ولإل ابة على السؤال السادس من أسئلة البحث وىو" :ما مد هاالية و دة م رت ة متهمنة
بعض م اهيو النانوتكنولوجي الى تنمية اجتاهات

الب ال يف الرا

ارادادي ضلو

النانوتكنولوجي؟"
ىاـ الاا راف مبا يلي:
إعداد مقياس ا تجاىات نحو النانوتكنولو ي وفقاً للخقوات التالية:
 هدؼ ادل ياس :ددد اذلدؼ مع ادل ياس  :تنمية اتجتاهات ضلو النانوتكنولوجي.
 مت است داـ ري ة (ليكرت) لت ميو م ياس اتجتاهات والربي ي دـ ادداً مع العاارات الت
تي

اتجتاهات ضلو النانوتكنولوجي واالااً ما تشتم ادل ايي

ادلانية الى ري ة

(ليكرت) الى نواني مع العاارات:
-1

ااارات موجاة :وه ي ااارات دتوي الى ت هي دلويوع اتجتاح ي

تعك

العاارات

ادلوجاة استاتاناً مع ادل اوو دلويوع اتجتاح.
-2

ااارات سالاة :وهي ااارات دتوي الى رهض دلويوع اتجتاح ي

تعك

العاارات

التالاة ادـ استاتاف مع ادل اوو دلويوع اتجتاح.
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وبربلل ىاـ الاا راف بت ميو م ردات ادل ياس مي

يتوا ف ادد العاارات ادلوجاة من ادد

العاارات التالاة ليالو ادد ااارات ادل ياس  31ااارة.
 و م ايي

اتجتاهات ادل ممة الى ري ة (ليكرت) يتو دوي استاابة ادل اوو الى

ف ااارة مع ااارات ادل ياس إىل او اف ت ديرية ترتاوح مع  3إىل 1

الة بدا

اتستاابة (اواهن -اة متمفد -ت اواهن).
 درجة ادل اوو الكلية الى ادل ياس هي رلموع األو اف الت ديرية الت

الي ا

مجين

ااارات ادل ياس وهربح الدرجة الكلية ي رتض اسا تدؿ الى اجتاها العاـ ضلو مويوع اتجتاح
وهو النانوتكنولوجي وت در الدرجة العليا

م ياس اتجتاهات ضلو النانوتكنولوجي بػ93

درجة وال غر بػ 31درجة و لل باست داـ بدا اتستاابة الراليية.
 لهان ادل ياس ىاـ الاا راف بتطاين ادل ياس فتاربة استطالاية الى اينة مع تالميرب ال يف
الرال

ارادادي

بداية العاـ  2009/2008وىد بلو ادد التالميرب  60تلميرباً و لل

هبدؼ يان ادل ياس و تاب صدؽ ادل ياس.
 وىد مت التا ن مع صدؽ ادل ياس بعريا

صورتا األولية الى التادة ايكمني هبدؼ

دديد مد مال مة م ردات ادل ياس ل ياس ما وين ل ياسا ومد دىة صيااة بنود ادل ياس
وىاـ الاا راف بيجرا بعض التعديالت وىد اهاد ايكموف ب دؽ ادل ياس وصال يتا ل ياس
ما وين ل ياسا.
 مت تاب الراات باست داـ معادلة (فيودر ريتشارد سوف) وبلو معام الراات هبربح
الطري ة  0.87شلا يشة إىل اف ادل ياس و ياات مرت ن و كع است داما

ىياس اتجتاح

ضلو النانوتكنولوجي.

(ادلؤمتر العلمي احلادي والعشروف) -تطوير ادلناهج الدراسية بني األصالة وادلعاصرة
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د .السيد محمد السايح /د .مرفت حامد محمد ىاني
 مت تاب الامع الال ـ لإلجابة الى ادل ياس مع نالؿ التطاين اتستطالاي للم ياس وفاف
( 30دىي ة).
 مت تاب معامالت الت ولة وال عوبة لك ااارة مع ااارات ادل ياس وذ يتو استاعاد اي
ااارة مع ااارات ادل ياس.
 ا ب اتنت ا مع إجرا ات يان ادل ياس اصا

صورتا الن ا ية ااارة اع  31م ردة

ودرجتا الكمي  93درجة ودرجتا ال غر  31درجة.
 تطاين م ياس اتجتاهات الى اينة الاا

ىا تدري

الو دة ادل رت ة وبعد اتنت ا مع

التدري .
 معاجلة الايانات إ

ا ياً.

نتائج انبحج:
ىػػاـ الاا رػػاف مبعاجلػػة الايانػػات إ
و لػػل باس ػػت داـ ام ػػة ال ػميامج ار
وادلعادتت ار
 -1اساليب ار

ػػا ياً لإلجابػػة الػػى اسػػكلة الااػ وانتاػػار صػػاة ال ػػروض
ػػا ية للعل ػػوـ اتجتماايػػة ) (SPSSوباس ػػت داـ األس ػػاليب

ا ية التالية:
ا الوص ي (ادلتوسن واتضلراؼ ادلعياري).

 -2انتاار "ت" لدتلة ال روؽ بني متوسطني مرتاطني ).(Paired Sample T- Test
 -3تاب هاالية الو دة باست داـ معادلة نتاة الكتب ادلعدؿ لاالؾ:
نتاة الكتب ادلعدؿ لاالؾ=
(الدرجة الاعدية -الدرجة ال الية) ( +الدرجة الاعدي -الدرجة ال الية)
(الدرجة الن ا ية -الدرجة ال الية)

(الدرجة الن ا ية)

(ادلؤمتر العلمي احلادي والعشروف) -تطوير ادلناهج الدراسية بني األصالة وادلعاصرة
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د .السيد محمد السايح /د .مرفت حامد محمد ىاني
ً

أوال :اإلحصاء انىصفٍ:

قنام الباحثنان بحسنال المتوسنط وا نحنراف المتيننالي لكنل ممنا ين تي كمنا سيتضنح مننن

الجدول التالي:
 -1التطاين ال الي لالنتاار التا يلي.
 -2التطاين الاعدي لالنتاار التا يلي.
 -3التطاين ال الي دل ياس اتجتاهات.
 -4التطاين الاعدي دل ياس اتجتاهات.
دول )2
يوضح المتوسط وا نحراف المتيالي للتقبيق القبلي والتقبيق البتدي
لالختبال التحصيلي ومقياس ا تجاىات
م
1
2

ا ختبال

المتوسط

ا نحراف المتيالي

التطاين ال الي لالنتاار التا يلي

3.13

1.717

التطاين الاعدي لالنتاار التا يلي

41.65

2.526

التطاين ال الي دل ياس اتجتاهات
التطاين الاعدي دل ياس اتجتاهات

30.52
88.2

3.576
2.487

ويته مع جدوؿ (:)2
 اف ادلتوسػػن احلتػػا لػػدرجات التطايػػن الاعػػدي لالنتاػػار التا ػػيلي لعينػػة الاا ػ ()41.65
افػػمي مػػع  %83.3مػػع الدرجػػة الن ا يػػة لالنتاػػار ( )50وهػػربا يػػدؿ الػػى تنميػػة التا ػػي لػػد
اينة الاا .
وهربا يدؿ الى تنمية التا ي لد اينة الاا .
 اف ادلتوسػن احلتػػا لػدرجات التطايػػن الاعػدي دل يػػاس اتجتاهػات لعينػػة الااػ ( )88.2افرػػر
مػ ػػع  %94.8مػ ػػع الدرجػ ػػة الن ا يػ ػػة لالنتاػ ػػار ( )93وهػ ػػربا يػ ػػدؿ الػ ػػى تنميػ ػػة اتجتاهػ ػػات ضلػ ػػو
النانوتكنولوجي.

(ادلؤمتر العلمي احلادي والعشروف) -تطوير ادلناهج الدراسية بني األصالة وادلعاصرة
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د .السيد محمد السايح /د .مرفت حامد محمد ىاني
ً
حانُا :اختبار صحة فروض انبحج:
 -1لإلجابة الى التؤاؿ الربي ينم الى" :ما مد هاالية و دة م رت ة متهمنة بعض
م اهيو النانوتكنولوجي الى د ي التالميرب بال يف الرا ارادادي؟".
وتنتاار صاة ال رض األوؿ الربي ينم الى "توجد هروؽ دالة إ ا ياً بني متوسطي درجات
تالميرب ال يف الرا ارادادي" اينة الاا " التطاي ني ال الي والاعدي لالنتاار التا يلي
الو دة ادل رت ة و لل ل احل التطاين الاعدي" .ىاـ الاا راف مبا يلي :تطاين انتاار "ت"
) (T- testللعينات ادلرتاطة و لل باست داـ امة الميامج ار ا ية " "SPSSالت سان
اراارة إلي ا واجلدوؿ التا يعرض نتا ج تطاين انتاار "ت".
دول )3
يوضح نتائ اختبال"ت" للتينات المرتبقة لد لة ال روق بين متوسقي
دل ات القالل من عينة البحث في القياس القبلي والبتدي لالختبال
التحصيلي حيث عدد التينة )90
ا نحراف

قيمة ت)

دل ات

مستوى

ا ختبال

المتوسط

المتيالي

المحسوبة

الحرية

الد لة

ىالي

3.13

1.717

بعدي

41.65

2.526

121.255

89

0.01

وم ػػع ج ػػدوؿ ( )3الت ػػابن يال ػػط اف ىيم ػػة "ت" تت ػػاوي ( )121.255ان ػػد درج ػػة ري ػػة
( )89وهػػي دالػػة انػػد متػػتو ( )0.01واليػػا يػػتو ىاػػوؿ ال ػػرض الاارػػي يػ توج ػد ه ػروؽ ات
دتل ػػة إ

ػػا ية ب ػػني نت ػػا ج اتنتا ػػار ال ال ػػي واتنتا ػػار الاع ػػدي

د ػػي الط ػػالب (اين ػػة الدراس ػػة

اتنتاػار الاعػدي اي اف الو ػدة ادل رت ػة و

التارياية)

الو دة ادل رت ة و لل ل ػاحل درجػا و

ايػػر هعػػاؿ

يػػادة متػػتو د ػػي الطػػالب مػػع اينػػة الاا ػ دل ػػاهيو الو ػػدة ادل رت ػػة فمػػا اف فػػمي

(ادلؤمتر العلمي احلادي والعشروف) -تطوير ادلناهج الدراسية بني األصالة وادلعاصرة
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د .السيد محمد السايح /د .مرفت حامد محمد ىاني
متوس ػػن درج ػػات الط ػػالب م ػػع اين ػػة الاا ػ بع ػػدياً ا ػػع متوس ػػن درج ػػا و ىالي ػاً ت يرج ػػن إىل زل ػػض
ال دهة ولكع لدراسة الو دة ادل رت ة.
 -2ولإلجاب ػػة ال ػػى الت ػؤاؿ ال ػػربي ي ػػنم ال ػػى "م ػػا م ػػد هاالي ػػة و ػػدة م رت ػػة مته ػػمنة بع ػػض
م اهيو النانوتكنولوجي الى تنمية اتجتاهات ضلو النانوتكنولوجي؟".
وتنتاػػار صػػاة ال ػػرض الرػػا الػػربي يػػنم الػػى "توجػػد هػػروؽ دالػػة إ
درجػػات تالميػػرب ال ػػيف الرػػا اراػػدادي" اينػػة الاا ػ

ػػا ياً بػػني متوسػػطي

التطاي ػني ال الػػي والاعػػدي دل يػػاس اتجتػػاح

و ل ػػل ل ػػاحل التطاي ػػن الاع ػػدي .ى ػػاـ الاا ر ػػاف مب ػػا يل ػػي :تطاي ػػن انتا ػػار "ت" ) (T-testللعين ػػات
ادلرتاطػػة و لػػل باسػػت داـ ام ػة ال ػميامج ار

ػػا ية " "SPSSالػػت سػػان اراػػارة إلي ػػا واجلػػدوؿ

التا يعرض نتا ج تطاين انتاار "ت".

(ادلؤمتر العلمي احلادي والعشروف) -تطوير ادلناهج الدراسية بني األصالة وادلعاصرة
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د .السيد محمد السايح /د .مرفت حامد محمد ىاني
دول )4
يوضح نتائ اختبال "ت" للتينات المرتبقة لد لة ال روق بين متوسقي
دل ات القالل من عينة البحث في القياس القبلي والبتدي لمقياس ا تجاه حيث
عدد التينة )90
ا نحراف

قيمة ت)

دل ات

مستوى

ا ختبال

المتوسط

المتيالي

المحسوبة

الحرية

الد لة

ىالي

30.52

3.576

بعدي

88.2

2.487

121.644

89

0.01

وم ػػع ج ػػدوؿ ( )4الت ػػابن يال ػػط اف ىيم ػػة "ت" تت ػػاوي ( )112.644ان ػػد درج ػػة ري ػػة
( )89وهػػي دالػػة انػػد متػػتو ( )0.01واليػػا يػػتو ىاػػوؿ ال ػػرض الاارػػي يػ توجػػد هػػروؽ ات
ػػا ية بػػني نتػػا ج اتنتاػػار ال ال ػػي واتنتاػػار الاعػػدي

اجتاهػػات الط ػػالب (اينػػة الدراس ػػة

دتلػػة إ

التاريايػػة) ضلػػو م ػػاهيو النػػانوتكنولوجي و لػػل ل ػػاحل درجػػا و

اتنتاػػار الاعػػدي اي اف المينػػامج

و ايػػر هعػػاؿ

تنميػػة اجتاهػػات الطػػالب ضلػػو م ػػاهيو النػػانوتكنولوجي فمػػا اف فػػمي متوسػػن درجػػات

الطالب بعدياً اع متوسن درجا و ىالياً ت يرجن إىل زلض ال دهة ولكع لدراسة الو دة ادل رت ة.
 -3ولإلجابػػة الػػى الت ػؤاؿ الػػربي يػػنم الػػى "إىل اي مػػد حي ػػن تػػدري الو ػػدة ادل رت ػػة ال االيػػة
فما ت اس بنتاة الكتب ادلعدؿ لاالؾ

د ي تالميرب اينة الاا ؟".

وتنتاػػار صػػاة ال ػػرض الرال ػ الػػربي يػػنم الػػى "حي ػػن تػػدري الو ػػدة ادل رت ػػة ال االيػػة فمػػا ت ػػاس
بنتاة الكتب ادلعدؿ لاالؾ

د ي تالميرب اينة الاا " ىاـ الاا راف مبا يلي :تطايػن معادلػة

(ادلؤمتر العلمي احلادي والعشروف) -تطوير ادلناهج الدراسية بني األصالة وادلعاصرة
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د .السيد محمد السايح /د .مرفت حامد محمد ىاني
بنتاة الكتب ادلعػدؿ لػاالؾ و لػل باسػت داـ امػة الػميامج ار

ػا ية " "SPSSالػت سػان

اراارة إلي ا واجلدوؿ التا يعرض نتا ج تطاين معادلة نتاة الكتب ادلعدؿ لاالؾ:
دول )5
يوضح متوسط دل ات التالميذ في ا ختبال التحصيلي القبلي والبتدي
ونسبة الكسب المتدل لبالك
ا ختبال
اتنتاار
التا يلي

متوسط

متوسط

الدل ة

نسبة

الدل ات

الدل ات

الكلية

الكسب

قبلياً
3.13

بتدياً
41.65

لالختبال

المتدل

50

1.581

الد لة
م اولة

ومع جػدوؿ ( )5التػابن يال ػط اف نتػاة الكتػب ادلعػدؿ لػاالؾ هػي 1.581وهػربح ال يمػة
ت ػػن ادلػػد الػػربي ػػددح وهػػو  2 :1واليػػا يػػتو ىاػػوؿ ال ػػرض الاارػػي يػ حي ػػن تػػدري الو ػػدة
ادل رت ػػة ال االيػػة فمػػا ت ػػاس بنتػػاة الكتػػب ادلعػػدؿ لػػ"بالؾ" د ػػي تالميػػرب اينػػة الااػ اي اف
الو دة و اير هعاؿ تنمية التا ي .
 -4ولإلجابػػة الػػى التػؤاؿ الػػربي يػػنم الػػى "إىل اي مػػد حي ػػن تػػدري الو ػػدة ادل رت ػػة ال االيػػة
فمػ ػ ػ ػػا ت ػ ػ ػ ػػاس بنتػ ػ ػ ػػاة الكتػ ػ ػ ػػب ادلعػ ػ ػ ػػدؿ لػ ػ ػ ػػاالؾ

تنميػ ػ ػ ػػة اجتاهػ ػ ػ ػػات اينػ ػ ػ ػػة الاا ػ ػ ػ ػ ضلػ ػ ػ ػػو

النانوتكنولوجي؟".
وتنتا ػػار ص ػػاة ال ػػرض الراب ػػن ال ػػربي ي ػػنم ال ػػى "حي ػػن ت ػػدري الو ػػدة ادل رت ػػة
ال االي ػ ػػة فم ػ ػػا ت ػ ػػاس بنت ػ ػػاة الكت ػ ػػب ادلع ػ ػػدؿ ل ػ ػػاالؾ تنمي ػ ػػة اجتاه ػ ػػات اين ػ ػػة الاا ػ ػ ػ ضل ػ ػػو
الن ػػانوتكنولوجي" ى ػػاـ الاا ر ػػاف مب ػػا يل ػػي :تطاي ػػن معادل ػػة نت ػػاة الكت ػػب ادلع ػػدؿ ل ػػاالؾ و ل ػػل
باسػػت داـ امػػة الػميامج ار ػػا ية " "SPSSالػػت سػػان اراػػارة ذلػػا فمػػا يتهػ مػػع اجلػػدوؿ
التا :

(ادلؤمتر العلمي احلادي والعشروف) -تطوير ادلناهج الدراسية بني األصالة وادلعاصرة
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د .السيد محمد السايح /د .مرفت حامد محمد ىاني
دول )6
يوضح متوسط دل ات التالميذ في مقياس ا تجاىات القبلي والبتدي
ونسبة الكسب المتدل لبالك
متوسط

متوسط

الدل ة

نسبة

المقياس

الدل ات

الدل ات

الكلية

الكسب

م ياس اتجتاح

قبلياً
30.52

بتدياً
88.2

لالختبال

المتدل

93

1.543

مستوى
الد لة
م اولة

ومػػع جػػدوؿ ( )6التػػابن يال ػػط اف نتػػاة الكتػػب ادلعػػدؿ لػػاالؾ هػػي  1.54وهػػربح ال يمػػة
ت ػػن ادل ػػد ال ػػربي ػػددح وه ػػو  2:1والي ػػا ي ػػتو ىا ػػوؿ ال ػػرض الاار ػػي ي ػ حي ػػن ت ػػدري
الو ػػدة ادل رت ػػة ال االيػػة فمػػا ت ػػاس بنتػػاة الكتػػب ادلعػػدؿ لػػ"بالؾ" تنميػػة اجتػػاح اينػػة الااػ
ضلػػو النػػانوتكنولوجي اي اف الو ػػدة و ايػػر هعػػاؿ
الاا .

تنميػػة اتجتػػاح ضلػػو النػػانوتكنولوجي لػػد اينػػة
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د .السيد محمد السايح /د .مرفت حامد محمد ىاني
تىصُات انبحج:
في ضوء ما أس ر عنو البحث من نتائ يوصي الباحثان باآلتي:
 إاادة الن ر

زلتو مناهج العلوـ مبرا

التعليو العاـ وناصة ادلر لػة اراداديػة الػى يػو

ادلتتاديات العلمية.
 تهمني م ػاهيو النػانوتكنولوجي

منػاهج العلػوـ بادلر لػة اراداديػة و مجيػن مرا ػ التعلػيو

العاـ.
 تدريب معلمي العلوـ لإلدلاـ مب اهيو النانوتكنولوجي.
 إفتاب الب فليات الرتبية بشعب الايولوجي وال يايا والكيميا م اهيو النانوتكنولوجي.
 إمداد ادلدارس مبامواة مع الكتػب وادلراجػن العلميػة اػع النػانوتكنولوجي الػت تػوهر للمعلمػني
والتالميرب ادلعلومات الال مة ذلو.
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د .السيد محمد السايح /د .مرفت حامد محمد ىاني
حبىث يقرتحة:
وي رتح الاا راف إجرا الااوث التالية:
 ت و من ج العلوـ بادلر لة اتبتدا ية الى يو م اهيو النانوتكنولوجي.
 ت و من ج الايولوجي بادلر لة الرانوية الى يو م اهيو النانوتكنولوجي.
 ت و من ج ال يايا بادلر لة الرانوية الى يو م اهيو النانوتكنولوجي.
 ت و من ج الكيميا بادلر لة الرانوية الى يو م اهيو النانوتكنولوجي.
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د .السيد محمد السايح /د .مرفت حامد محمد ىاني
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